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شَّردرهحاکنخاًَادُطالقدعَایبطالىحکناهکاىصذٍر

 ػبعفِ رث٘حٖ

 چک٘ذُ

گػارم در ٣ُاـ ص٨ٛٚی ایؼاف در ز٠ی٤ۀ اظحیار ٠ٌٞٙ ق٦٨ؼ  ٣ُؼ ة٥ پیكی٤ۀ ٚا٨٣ف

گؼٗح٥ در ٚػا٨٣ف ٠ػغ٣ی در ز٠ی٤ػۀ رؿػیغگی ةػ٥  در ًالؽ ك ة٥ جتِ امالصات م٨رت
درظ٨اؿث ًالؽ زكز٥ ٠ضغكد ة٥ ٨٠ارد ًالؽ ٚىایی یا كکاٝث ك ١٦چ٤ی٢ ةا ج٨زػ٥ 

ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ک٥ ازؼام ًالؽ از ؿ٨م ق٦٨ؼ را ٣یؽ از ٠ـػیؼ  1133ة٥ ٠ادق امالصی 
كركد دادگػاق در ًػالؽ ةػ٥  قػ٨د کػ٥ق١ارد؛ ای٢ ؿؤاؿ ٠ٌػؼح ٠ػی دادگاق الزـ ٠ی

ج٨ا٣غ صغكد اظحیار ٠ؼد در جن١یٟ درظ٨اؿث زكج ة٥ چ٥ جؼجیتی ة٨دق ك آیا ٚاوی ٠ی
ة٥ ازؼام میٕۀ ًالؽ را ةا مغكر صکٟ ةٌالف د٨ّام ًػالؽ كم ٠ضػغكد ؿػازد یػا 

ةاقغ؟ در رأم مادرق ک٥ ارادة زكج در ًالؽ اؿاؿاه ٠ٌٞٙ ة٨دق ك ٚاةٜ جضغیغ ١٣ی ای٢
ركد٢٦، ٚاوی ٠ضحؼـ پؼك٣ػغق ةػ٥ پكػح٨ا٥٣ دالیػٜ ٠حْػغد ٠ػػک٨ر در  دادگاق ةغكم

داد٣ا٥٠ ك ةا ج٨ز٥ ة٥ قؼایي زكز٥، ٠ا٣ِ از ًالؽ زكج قغق اؿػث کػ٥ ٠ٛاٝػۀ صاوػؼ 

 ةاقغ. ٠حؼمغ ارزیاةی ادٝۀ اؿح٤ادم ای٢ داد٣ا٥٠ ٠ی

 ، الوؼر، الصؼجٛاعیّغـ ا٠کاف ؿازش، صٙ ًالؽ، اٍاطگبى کل٘ذٕ: 
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 هقذهِ

زكز٥ در پایاف ةعكیغف ة٥ راةٌۀ زكزیحی ک٥ ةا ارادة ًؼٗی٤ػی آٔػاز ٣ٛف ارادة 
ق٨د ك ٣یؽ زایگاق صاکٟ در مغكر صکٟ ًالؽ ك اٝؽاـ ة٥ آف ك ج٘اكت ٨٠ز٨د در ای٢ ٠ی

آف ٚػ٨ا٣ی٢ صػاکٟ، ١٦ػ٨ارق ّا٠ػٜ ز٠ی٥٤ ٠یاف زف ك ٠ؼد در اصکاـ قػؼّی ك ةػ٥ جتػِ 
ؼ ك را٦کػار زٞػ٨گیؼم از ٦ام زغم در ز٠ی٤ۀ صغكد اظحیػارات قػ٦٨گیؼم ةضخ قکٜ

ؿ٨ءاؿح٘ادق ك َٟٞ كم ة٥ زكز٥ ة٨دق اؿث. یکی از ؿؤاالت ٧٠ٟ در ای٢ ز٠ی٤ػ٥ ا٠کػاف 
مغكر صکٟ ةٌالف د٨ّام ًالؽ زكج ج٨ؿػي دادگػاق اؿػث کػ٥ در رأم ٠ػ٨رد ةضػخ، 
٨٠و٨ع ةؼرؿی ٚؼار گؼٗح٥ اؿث. در ای٢ داد٣ا٥٠، در پػی دادظ٨اؿػث زكج ةػا ظ٨اؿػحۀ 

ؿازش ك دٗاّیات زكز٥ ٠ت٤ی ةؼ ّغـ ج١ایٜ ةػ٥ زػغایی ةػ٥  مغكر گ٨ا٦ی ّغـ ا٠کاف
دٝیٜ آدار ٠عؼب آف ةؼ ازدكاج دك ٗؼز٣غِ در قؼؼ ازدكاج ظػ٨د ك ص٘ػٍ آةػؼكم زكزػ٥ 
پؾ از ؿی ؿاؿ ز٣غگی ٠كحؼؾ )ة٥ رٟٔ ازدكاج ٠سػغد زكج در قػ٧ؼم دیگػؼ ك ٣یػؽ 

گػاق ةػا ّغـ ؿک٣٨ث ٠كحؼؾ ةا ظ٨ا٣غق ة٥ ٠غت پ٤ر ؿاؿ ك ّػغـ پؼداظػث ٣٘ٛػ٥(، داد
 . ٤ّایث ة٥ ظ٨اؿح٥ ك قؼایي زكز٥ صکٟ ة٥ ةٌالف د٨ّام ق٦٨ؼ ٨١٣دق اؿث

 ـ سإٔ دادگبُ ثذ1ٍٕ

 گػ٨ا٦ی مػغكر ظ٨اؿحۀ ة٥ ... دادظ٨اؿحی ظا٣ٟ ظ٨ا٣غق ًؼٗیث ... ة٥ظ٨ا٦اف آٚام 

دتػث ایػ٢  25/04/1398 در کػ٥ دادق ًػالؽ مػیٕۀ ازػؼام ز٧ػث ؿازش ا٠کاف ّغـ
٠ػاةی٢ )رك٨٣قػث ؿػ٤غ  دٝیٜ كز٨د راة٥ٌ زكزیث دائػٟ ٗػیدادگاق قغق ك ةا ارائ٥: اٖٝ. 

 راةٌػ٥ صػغكث از صػاکی ...ازدكاج قػ١ارق  دتػث ... دٗحؼظا٣ػ٥رؿ١ی ٣کاصی٥ ة٥ ق١ارق 

ك ةٛػام آف جػاک٨٤ف(، ب. دٝیػٜ ّػغـ صنػ٨ؿ  04/07/1369 از ٠اةی٢ ٗی دائٟ زكزیث

 ّػغـ از صػاکی ... ق٤اظحی ركاف ظغ٠ات ك ٠كاكرق ٠ؼکؽ ...٠اةی٢ )٣ا٥٠ ق١ارق  ؿازش ٗی

٠ٌػؼح(  ٦اما٣گیؽق ة٥ ة٤ا زغایی ة٥ زكج امؼار ة٥ كاؿٌۀ ٠اةی٢ ٗی ؿازش صن٨ؿ ا٠کاف

ّػغـ جْٞػٙ  ۀكاؿػ٥ٌ ؿاؿ ةٛام راةٌػ٥ زكزیػث، ةػ 30رٟٔ صغكد ٠غّی قغق ک٥ ّٞی

ظاًؼ زكزی٢ ة٥ یکغیگؼ ك ّغـ ا٠کاف ؿازش ك ّغـ ج١کی٢ زكز٥ از كم از صغكد پػ٤ر 

راوی ة٥ ًالؽ ٣یـث، دا٣یػان  ؿث. ظ٨ا٣غق دٗاع کؼدق ک٥ اكالنؿاؿ ایكاف ظ٨اؿحار ًالؽ ا

ؿػا٥ٝ(  21ك  28 ...دك اكالد در قؼؼ ازدكاج داقح٥ )صـب اؿ٤اد ؿسٞی ة٥ ق١ارق ٦ام 

جػؼؾ  1393ک٥ زكج از ؿاؿ  ایكاف داقح٥، داٝذان ای٢ ةک٥ ك٨ٚع ًالؽ آدار ٠عؼةی ةؼ آی٤غ

ج ةا پی٨١دف آیی٢ ا٦ٜ ؿ٤ث ٠تػادرت زك د٦غ، راةْان٤٠ؽؿ ٠كحؼؾ کؼدق ك ٥ٛ٘٣ ٦ٟ ١٣ی

ادگػاق ز٧ػث ک٤ػغ. دة٥ ازدكاج ٠سغد کػؼدق ك ةػ٥ ١٦ػؼاق ١٦ـػؼ دك٠ػف ز٣ػغگی ٠ػی



 81/  ظا٨٣ادق ٠ضاکٟ در ق٦٨ؼ ًالؽ د٨ّام ةٌالف صکٟ مغكر ا٠کاف

آز٠ایی ادّػام ظ٨ا٦ػاف ك دٗاّیػات ظ٨ا٣ػغق ٠تػادرت ةػ٥ ةؼگػؽارم یػک زٞـػ٥  راؿحی

اكالن  ؛ا٣ػغظ٨ا٣ػغق )اكالد زكزػی٢ کػ٥ گ٘حػ٥ ةرؿیغگی، اؿح١اع دك ج٢ ٠ٌِٞ جْؼ٥ٗ قػغ

کػ٥ پغرقػاف ةػ٥  دا٣یػان ایػ٢ ؛حؼؾ را از پ٤ر ؿػاؿ پػیف جػؼؾ کػؼدقپغر٠اف ٤٠ؽؿ ٠ك

درقاف ٗاٚغ ٤٠تِ درآ٠غ ٠ـحٜٛ ك ٠كعل ةػ٨دق اک٥ ٠ داٝذان ای٢ ؛د٦غ٠ادرقاف ٥ٛ٘٣ ١٣ی

کػ٥ ٠ادرقػاف ةی١ػار  ک٤غ راةْان ایػ٢ك پغرةؽرگكاف در ٠ٛاًْی ة٥ ایكاف ک١ک ٠اٝی ٠ی

ًػ٨ر ١ّٞػی ك  ٥کػ٥ پغرقػاف ةػ ای٢ ظا٠ـان ؛ة٨دق ك ٣اج٨اف از اقحٕاؿ ك کـب درآ٠غ اؿث

 ّؼٗی ةا ظا١٣ی ازدكاج ٠سغد کؼدق ك در اؿحاف گٞـحاف ٠ك٨ٕؿ ة٥ ز٣غگی ٠كحؼؾ ةا اك
٥ٝ ةػ٥ ارزیػاةی ل، ارزاع ٠ـػ22/07/1397ة٥ قؼح ؿ٥ ةؼگ اكراؽ ةازز٨یی ٨٠رخ  .ؿث(ا

داكر  ۀ)٤٠سؼ ة٥ كمػ٨ؿ ٣ُؼیػ 22/07/1398داكراف ًی ٚؼار ارزاع ا٠ؼ ة٥ داكرم ٨٠رخ 

گ٘حػ٥ اكالن ةػا داكر  1398716809 – 09/09/1398كز٥ ک٥ ة٥ قػؼح الیضػ٥ قػ١ارق ز

زكز٥ چ٤غی٢ ةار ج١اس ج٤٘ٞی ةؼٚؼار کؼدق ک٥ ٤٠سؼ ة٥ جكکیٜ زٞـ٥ صى٨رم ٣كػغق ك 

ک٥ زكز٥ از ةاب ؿ٨٤ات ٨ًال٣ی ز٣غگی ٠كحؼؾ ك داقػح٢ دك اكالد دـ ةعػث ك  دا٣یان ای٢

داٝذػان  ؛زكزیػث اؿػث ۀیٜ ة٥ ةٛام راةٌػرٟٔ دق٨ارم ١٦چ٤اف ٠از٧ث صٍ٘ آةؼك ّٞی

کػ٥ صـػب گػؽارش ٠ػ٨رخ  ک٥ ٣ُؼ ایكاف ةؼ جػغاكـ ز٣ػغگی ٠كػحؼؾ اؿػث؛ ك ایػ٢ ای٢

رٟٔ صى٨ر ك اةالغ ٠ؼاجب ة٥ كم ك ؿسؼم  دٗحؼ ای٢ دادگاق، داكر زكج ّٞی 22/10/1398

رٔػٟ اًػالؽ َػا٦ؼم ظ٨د را كامٜ ٣کؼدق اؿث( ٨١٣دق اؿث. ّٞػی ۀقغف ٧٠ٞث، ٣ُؼی

ظ٨دکػار ةػ٥ ٠ػادق  ۀرٟٔ ّادت ركی٥ ٚىایی در ٠ؼازْػ ًالؽ، ّٞی ةداظٞی ص٨ز٠ٛؼرات 

رٔػٟ اًػالؽ ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ك پػیؼش ٠ضه درظ٨اؿث ًالؽ از ؿ٨م زكج ك ّٞػی 1133

 ةاٝـػاؽ( ةػ٥ ّٛیػغةٌالؽ ةیغ ٢٠ اظػ ٝكیژق ركایث ا ٥َا٦ؼم ركایات در ای٢ ظن٨ص )ة

ٝضػاظ ٥ ١ّاؿ صػٙ ًػالؽ زكج ةػکٟ در قؼایي ک٣٨٤ی اای٢ دادگاق در ای٢ ٨٠رد، دؿث
ك  صٙ ةػ٨دق ٨ّاٚب ؿ٤گی٢ آف ةؼام زكز٥ )ك صحی ةؼام اكالد(، ٠نغاؽ اؿح٘ادق ؿ٨ء از

آكرم کػاٗی در ا٣ـػغاد ةػاب در ًؼؼ دیگؼ، ٠ٛؼرات صاکٟ ةؼ ًػالؽ، پحا٣ـػیٜ ك جػاب

 :اٝػکؼ دارداؿح٘ادق زكج از صٙ ًالؽ را ة٤ا ة٥ ٠تا٣ی آجی ؿ٨ء

در ج١اـ ٠غت ز٣اق٨یی ك  …-1»ی٥ ز٧ا٣ی ص٨ٛؽ ةكؼ اّال٠ ٨٠16زب ٠ادق  ة٥ -1

ؼةػ٨ط ةػ٥ زكزیػث دارام صػٙ ٠ـػاكم ا٠ػ٨ر ٠ ۀ٦ؼ در کٞی٤٦٨گاـ ا٣ضالؿ آف، زف ك ق

ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ٠ػغ٣ی ك ؿیاؿػی کػ٥  ٠یذاؽ ةی٢ ٠23ادق  ٨٠2زب ة٤غ  ة٥ -2 ؛@ةاق٤غ ٠ی

@ ك ؿیاؿػی ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ٠غ٣یازازق اٝضاؽ دكٝث ایؼاف ة٥ ٠یذاؽ ةی٢»٨٠زب ٚا٨٣ف  ة٥

آكر داظٞی ة٨دق ك ةا ٠الص٥ُ ّغـ كز٨د دٝیٞی ةؼ ظػؼكج کٞػی ٠ٛؼرات اٝؽاـ ةک٥ در ز٠ؼ

٤٠ُػ٨ر جـػاكم صٛػ٨ؽ ك  ٦٥ام ًؼؼ ای٢ ٠یذاؽ جغاةیؼ ٠ٛحىی ةدكٝث»یا زؽئی از آف؛ 

٦ام زكزی٢ در ٠ػ٨رد ازدكاج در ٠ػغت زكزیػث ك ٤٦گػاـ ا٣ضػالؿ آف اجعػاذ ٠ـئ٨ٝیث

م ك ٝؽكـ ز١ػِ ٠یػاف ا٥ از صیخ ٣٘ؾ كز٨د چ٤ی٢ ٠ٛؼرقا٨ٝمٖ چ ك ٠ِ@ ظ٨ا٤٦غ کؼد

 ازٚا٨٣ف ٠ػغ٣ی  1133ؿ٨؛ ك ٠ادق ٚا٨٣ف اؿاؿی از یک ٠40ٛؼرات )٨٠اد ٨ٗؽ ك ٣یؽ امٜ 
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٥ اظیؼاٝػػکؼ ةػؼ ٦ػؼ ٠ٛػؼرق دیگػؼم ةػ ةؿ٨م دیگؼ(، چ٥ از صیخ ةؼجؼم ذاجی دك ٠ٛؼر

ع ٠ٛػؼرات ٠ػػک٨ر، ٠ت٤ام اةحکار ١ّٜ ج٤ٛی٢ چ٤اف ٠ٛؼراجی ك ٣یؽ ا١٦یث ٨٠و٨ ۀكاؿٌ

٨٠زػب  ٥ةػ -3 ةـحؼ ج٘ـیؼ ٠ٛؼرات در راؿحام ٠ت٤ام ٨٠رد ٣ُؼ ای٢ دادگاق ٗؼا٦ٟ اؿث؛

 ك ...@ حی٘ام ص٨ٛؽ آ٣اف ةیكحؼ ظ٨ا٦غ ة٨داؿ ... ز٣اف ...»ٚا٨٣ف اؿاؿی:  ۀةعكی از ٠ٛغ٠

 ٚػا٨٣ف ةػا ٠ٛایـػ٥ در ًػالؽ، صػ٨زة ْٗٞی ٠ٛؼرات ک٥ دارد كز٨د ٠ض١ٜ ای٢ كمٖ ای٢ ةا

در ٠ػ٨ارد زیػؼ زف یػا » 1353ٚا٨٣ف ص١ایث ظا٨٣ادق  8 ٠ادق ٨٠زب ة٥) آف از پیف ٠ؼة٨ًۀ

ج٨ا٣غ از دادگاق جٛاوام مغكر گ٨ا٦ی ّػغـ ا٠کػاف ؿػازش ١٣ایػغ ك ق٦٨ؼ صـب ٨٠رد ٠ی
ّػغـ  -3 ...دادگاق درم٨رت اصؼاز آف ٨٠ارد، گ٨ا٦ی ّغـ ا٠کاف ؿازش مادر ظ٨ا٦غ کػؼد؛ 

اةحالم ٦ؼیػک  -5 ...،ؿ٨ء ٠ْاقؼت ٦ؼیک از زكزی٢  ؿ٨ء رٗحار یا -4ج١کی٢ زف از ق٦٨ؼ، 

 ا١ّػاؿ در زكج ٠ضه اٚحغار جسغیغ صیخ از اگؼ( ...@ ...،ز٨٤ف  -6... از زكزی٢ ة٥ ا٠ؼاض، 

 3امػٜ  ٨٠14زب ة٤غ  ٥ة -4 جؼ ٣تاقغ؛کٟ چ٤غاف پایی٨٢دق دؿث٣ت جؼپیكؼٗح٥ ًالؽ، صٙ

٠ی٢ ا٤٠یث ٚىائی ّادال٣ػ٥ ل٥ جدكٝث ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف ٨٠َٖ اؿث ة»ٚا٨٣ف اؿاؿی 

ك یا ای٢ كمػٖ در ٠ٛػاـ ٠ؼاّػات امػٜ جـػاكم @ ةؼام ٥١٦ ك جـاكم ٨١ّـ در ةؼاةؼ ٚا٨٣ف

اٗؼاد در ةؼاةؼ ٚا٨٣ف ك ةا كز٨دم کػ٥ ةػ٥ قػؼح آجػی ك ٚتػٜ، ٠ض١ػٜ آف كزػ٨د دارد 

زكزیػث ٤٠ٌتػٙ ةػا ٚػا٨٣ف  ۀجض١یٜ ٠ـاكات ة٥ ص٨ٛؽ زف ك ٠ػؼد در ا٣ضػالؿ راةٌػ

كاصػغ ة٤یػادم  قزا ک٥ ظا٨٣اد از آف»ٚا٨٣ف اؿاؿی  ٨٠10زب امٜ  ة٥ -5 اؿاؿی اؿث؛

٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات در ز٧ث پاؿغارم از ٚغاؿث آف ك اؿػح٨ارم  ۀزا٥ْ٠ اؿال٠ی اؿث ١٦

ؿػازم ا٨ٝمٖ ج٘ـیؼ ٠ٛػؼرات ّػادم در راؿػحام ١٦ـػاف ك ٠ِ@ ركاةي ظا٨٣ادگی ةاقغ

ًػ٨ر کػ٥  ١٦اف -6 ؿی اؿث؛ؿ٨ ةا ٚا٨٣ف اؿا زكزیث ٦ٟ ۀص٨ٛؽ زكزی٢ در ا٣ضالؿ راةٌ

ام كز٨د ٣غارد )ازز٥ٞ١ ةػاكز٨د ٠ؼز٣اق٤اؿػی صػٙ ٥در ٤٠اؿتات ٠اٝی، ٦یچ صٙ ٠ٌٞٛ
ٚػا٨٣ف  132قػ٨د )٠ػادق ٠اٝیث، ای٢ صٙ در ٠ٛاـ جْارض ةا صٙ ٠ساكراف دچار ٠ؼز ٠ی

٠غ٣ی(( ة٥ ًؼیٙ اكٝی در ٤٠اؿتات ا٣ـا٣ی ٦یچ صٙ ٠ٌٞٙ، ٠ضه ك ٣ا٠ضغكدم كزػ٨د 

امٌکاؾ صٙ ًالؽ زكج ةا ج١ا٠یث ّؼوی ك ّاً٘ی زكز٥ )ك صحی صػٙ ٗٞػا در  ؛٣غارد

اكالد(، ةایغ رأم ة٥ جضغیغ صػٙ ًػالؽ زكج دادق ك در كاٚػِ، در جْػارض آزادم زكج در 

ا١ّاؿ صٙ ًالؽ ةا صٙ زكزػ٥ ةػؼ ٠ـػاكات در ا٣ضػالؿ ٣کػاح، ة٤ػا ةػ٥ ٚػ٨ٝی ٠ـػاكات 

ا٠ا ١٦ػ٥  ؛٣ا٠ضغكد ةاقغپػیؼد ک٥ آزادم کؾ ١٣ی )ّغاٝث( ارزقی ةؼجؼ اؿث چ٨ف ٦یچ

کػؾ  ٦ػیچ»ٚػا٨٣ف اؿاؿػی  ٨٠40زب امٜ  ٥ة -7 پػیؼ٣غ ک٥ ّغاٝث ٣ا٠ضغكد ةاقغ؛٠ی

@ جساكز ة٥ ٤٠اِٗ ٠٨١ّی ٚؼار د٦غ كاوؼار ة٥ ٔیؼ  ۀج٨ا٣غ ا١ّاؿ صٙ ظ٨یف را كؿی١٣ٞی

دادگاق دارام ؿ٥ ٠الؾ اؿث: یکی كزػ٨د  ةاز صٙ ة٥ ّٛیغ@ اؿح٘ادق ؿ٨ء»ك اٝتح٥ مغؽ 

ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ی٤ْی صٛی  ٣132یث در ا١ّاؿ صٙ، دكـ ٠الؾ ٤٠غرج در ٠ادق  ء١ّغ ك ؿ٨

ک٥ ازؼایف ٠ـحٞؽـ رِٗ صازث یا دِٗ وؼر ٣ت٨دق ك ا٠ا ة٥ دیگؼم وؼر ةؽ٣ػغ ك آظػؼم 

ث ة٥ ٨ّاٚب ؿ٤گی٢ ازؼام صٙ در ّی٢ ّػغـ زٞػب ٣٘ػِ ـت٠ضاةاجی ٣ج٨ز٧ی ك ةیةی
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ک٤ػغ چػ٨ف ؼك٣ػغق مػغؽ ٠ػیؿ٨ـ ةؼ ٨٠وػ٨ع پ ۀظن٨ص ٨٠رد واةٌ ٚاةٜ ج٨ز٥، ك در

م ةػؼام از٤٣ػغق صـب ٠ضح٨یات پؼك٣غق ازؼام صٙ ًالؽ از ؿػ٨م زكج ٨ّاٚػب آؿػیب

ؿػاؿ دكاـ داقػح٥ ك  30زكزیث ًؼٗی٢ ة٥ ٠ػغت ةػیف از  ۀزكز٥ داقح٥ )ازز٥ٞ١ راةٌ

 ۀ٠حؽٝؽٝی قػغق، ا٠ػا ١ٌٝػ ۀ٠ػک٨ر در ای٢ اكاظؼ راةٌ ۀام، ك٨ٝ راةٌگــث چ٤ی٢ راة٥ٌ

ؿػاؿ ؿػ٢ ةػ٨دق ك  55ک٤غ، ١٦چ٤ی٢ زكزػ٥ دارام كز٥ كارد ٠ی٦یسا٣ی ؿ٤گی٤ی ة٥ ز

ام ؿػ٤گی٢ از آؿػیب صیذیحػی ةػ٥ كم در ٣ػؽد ةاكز٨د کتؼ ؿػ٤ی كٚػ٨ع ًػالؽ ز٤تػ٥

اًؼاٗیاف كارد کؼدق، از ؿ٨م دیگػؼ زكزػی٢ دارام دك اكالد ةػ٨دق کػ٥ در ؿػ٢ صـػاس 
را ٠ضػغكد ك ازدكاج ة٨دق ك ك٨ٚع ًالؽ از ای٢ صیخ ٨٠ْٚیث ایكاف ك ٚغرت ا٣حعاةكػاف 

ک٤غ( ك اٝتح٥ ّغـ ا١ّاؿ آف صـب ٚؼائ٢ ةؼام زكج ٚاةٜ جض١ٜ اؿث )چػ٨ف جىْیٖ ٠ی

ک٥ صـب گ٨ا٦ی ق٨٧د ٨ٗؽ ك ٣یؽ صـب ٠كػ٨٧دات ٠كػاكر ظػا٨٣ادق دروػ٢١  ٦ٟ ای٢

٠کح٨ب ظ٨یف ٠ضؼز اؿث ک٥ زكج دارام ١٦ـؼ دیگؼ ة٨دق ك از ایػ٢ صیػخ ٣یػاز  ۀ٣ُؼی

ک٥ از جکٞیٖ ا٣٘اؽ ر٦ا ة٨دق، ٦ٟ صىػ٨ر ٗیؽیکػی  ظامی ٣غاقح٥، ٦ٟ ای٢ ة٥ زتؼاف ظأل

در ٤٠ؽؿ ٠كحؼؾ ٣غارد( ٗٞػا در ا١ّاؿ صٙ ًالؽ ظ٨د، ٦ٟ ٣ـتث ةػ٥ ٨ّاٚػب ؿػ٤گی٢ 

٠ضاةا ة٨دق ٦ٟ دٝیٜ ك ٠ت٤ایی در زٞب ٣٘ػِ ٚاةػٜ ج٨زػ٥ ةػؼام ج٨ز٥ ك ةی١ّٜ ظ٨د ةی

اؿػب از صػٙ ٣ا٤٠ ةجض١یٜ و١ا٣ث ازؼا ة٥ زكج در ادؼ اؿح٘اد -8 ظ٨د ارائ٥ ٣غادق اؿث؛

كاِٚ ةازرؿی ٗؼآی٤غ ًػالؽ ةػ٥ درظ٨اؿػث زكج درظنػ٨ص زكج در صٛػ٨ؽ  ًالؽ ك در

٣ض٥ٞ )ک٥ ٣ػؽد دکحػؼی٢ ٠ا٦یػث زتػؼاف  ۀک٥ صٙ ٠ٌاٝت ایؼاف دارام ؿاة٥ٛ ة٨دق ک١ا ای٢

ظـارت ٨٤ْ٠م دارد( ةؼام زكز٥ در ٨٠ارد ّغـ ّػر ٨٠ز٥ ٠٘یغ ةازرؿی ك ک٤حؼؿ ةؼام 

صاوػؼ ج٘ػاكت زػ٦٨ؼم ٣غاقػح٥ ك مػؼٗان وػ١ا٣ث  ۀوػیا١ّاؿ صٙ ًالؽ ة٨دق ك ٝػا ٗؼ

ازؼام ٠كغدم را در پی دارد ک٥ ةؼظالؼ ٚتٞی، و١ا٣ث ازؼام پیكػی٤ی ی٤ْػی اج١ػاـ 
ک٤٤ػغق از صػٙ اؿاؿػان در  ٚا٨٣ف ٠غ٣ی، ؿ٨ءاؿػح٘ادق 132كیژق ک٥ در ٠ادق  ٥صٙ اؿث، ة

ٚػا٨٣ف اؿاؿػی گ٘حػ٥ قػغق  40ا١ّاؿ صٙ ظػ٨یف ٠ضػغكد قػغق ١٦چ٤ػی٢ در امػٜ 

اوؼار ة٥ ٔیؼ ٚؼار د٦غ ک٥ َػا٦ؼ ةػؼ  ۀا١ّاؿ صٙ ظ٨یف را كؿیٞ@ ج٨ا٣غ ١٣ی»کؾ  ٦یچ

در صٛػ٨ؽ ٠ػاٝی  -9 ق٨د؛ زؽ ةا اج١اـ صٙ صامٜ ١٣ی@ ج٨ا٣غ ١٣ی»اج١اـ صٙ ة٨دق چ٨ف 

رٔػٟ ٥ک٥ راة٥ٌ ٠یاف ا٣ـاف یا ٠اؿ ة٨دق ك ٠ضٜ اماةث صٙ، ا٨٠اؿ اؿث اّؼاض از صٙ ة

٦ػایی ف ٥١ٌٝ ة٥ ٣ُٟ ١ّػ٠٨ی دارام ٠ضػغكدیثَا٦ؼان ٠ضه ٗؼدم، از ةاب ا٠کا ۀز٤ت

٠اٝکی ک٥ ٠ػاٝف از @ ٠سازات رازِ ة٥ ا٣حٛاؿ ٠اؿ ٔیؼ»قغق ازز٥ٞ١ در ٠ادق یک ٚا٨٣ف 

ؿ٨م ٔیؼ ة٥ دیگؼم ٤٠حٜٛ قغق را اگؼ َؼؼ یک ٠اق پیگیؼم ٚا٣٨٣ی ةػ٥ ١ّػٜ ٣یػاكرد 

٣ی كزػ٨د ک٥ كز٥ ٠كاة٧حی ةی٢ صٛػ٨ؽ ٠ػاٝی ك ا٣ـػا رٟٔ ای٠٢سؼـ دا٣ـح٥ ك اٝتح٥ ّٞی

٥ ج٨اف پػیؼٗث کػ٥ ةػکٟ ٠یا٠ا دؿث ؛ج٨اف ًالؽ را ٠نغاؽ اّؼاض دا٣ـث٣غارد ك ١٣ی

٦ا ك ةغی٢ ؿتب ک٥ ٠ضٜ امػاةث آف یػک ا٣ـػاف ا١٦یث ص٨ٛؽ در ركاةي ا٣ـاف ۀكاؿٌ

ب ك آدار ٚائٜ ة٥ ٠ضغكدیث قػغ؛ًؼیٙ اكٝی ٠ی٥ ة ،اؿث  ۀراةٌػ -10 ج٨اف از ةاب كظا٠ث ٨ّٚا
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ة٨دق ك ةا جؼاوػی دك ارادق قػکٜ گؼٗحػ٥، در زؼیػاف ك جػغاكـ زكزیث در قؼكع، ّٛغ 

٨ًر ٣ـتی ٠ـاكات ةؼٚؼار قغق )ازز٥ٞ١ از ًؼیػٙ جٛاةػٜ ج١کػی٢ ك  ٥زكزیث ة ۀراةٌ

ا٣٘اؽ؛ جٛـیٟ صىا٣ث ةؼ اكالد ةی٢ زكزی٢؛ صٙ زكز٥ ةؼ ٣نٖ ا٨٠اؿ؛ صٙ ةؼ ٧٠ؼیػ٥؛ 

ٞػا ٣تایػغ ةػا صٙ صتؾ در كم٨ؿ ٧٠ؼی٥؛ جکٞیٖ زكزی٢ ةؼ صـ٢ ٠ْاقؼت ك ٔیؼق( ٗ

آزاد گػاقح٢ ٠ٌٞٙ زكج در ًالؽ در ّی٢ جضغیغ زكز٥ در ًػالؽ، ةػؼظالؼ جْػادؿ 

درم٨رت ّػغـ ةؼٚػؼارم ٠ضػه اظحیػار ةػؼام  -11 درك٣ی ّٛغ ٠ػک٨ر صؼکث کؼد؛

كمػٖ ٚىػائی ًػالؽ ظػاٝی از ٗایػغق دادگاق در ةازرؿی صٙ ًالؽ در ایػ٢ مػ٨رت 
 ۀك اصؼاز راةٌ ءؽ )ٚنغ ا٣كاق٨د چ٨ف كز٨د ارکاف ٠٨١ّی ز٧ث ازؼام صٙ ًال ٠ی

ًالؽ ٣یؽ ٠ٛػغكر ةػ٨دق ك ٝؽك٠ػی ةػ٥  ۀمیٕ ةک٤٤غ زكزیث( از ؿ٨م ؿؼدٗحؼ ك زارم

ک٤٤غق  دادگاق در جس٨یؽ ًالؽ ة٥ ٨٤ّاف ٧٣اد ج٨زیِ ۀٗٞػا ٠غاظٞ ؛دادگاق ٣یـث ۀ٠غاظٞ

ًػالؽ از ٠نػادیٙ ایٛػاع  -12 ج٨ا٣غ ةاقػغ؛ک٤٤غق جضغیغ زكج ٠ی ٣ُٟ ٠٨١ّی ج٨زی٥

ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ٠ضغكد ك ٠ٛیػغ ةػ٥ ٣ُػٟ ١ّػ٠٨ی ك اظػالؽ  ٨٠975زب ٠ادق  ٥ةة٨دق ك 

صـ٥٤ اؿث ك صحی در ایٛاع، كز٥ اك٨ٝیث كز٨د چ٨ف ایٛاع ذاجان اةؼاز جض١یٜ ارادق ة٥ 

( ك 79ك  ٦78ػام ، قػ١ارقجػا ةیدیگؼم ك ٣ػ٨ّی پػػیؼش كالیػث اؿػث )کاج٨زیػاف، 

ؼجت٥ كاالم اظالٚػی کػ٥ درظن٨ص ٨٠رد ٦یچ ج٘ـیؼم از اظالؽ صـ٥٤ )در ٤ْ٠ام ٠

پػػیؼد کػ٥ ةٞک٥ ٠ؼكج ٨٣ّی از اظالؽ ةؼجؼ اؿػث( ١٣ػی ؛اظالٚی را ٣سػیؼٗح٥ مؼؼ ةی

٨ًر ٠حْارؼ كم را در ٨٠ْٚیػث چ٤ػغاف ةؼجػؼم  ٨ُ٤٠٥ر ٣یٜ ة٥ ٨ٗایغم ک٥ ة زكج ة٥

در ٗٛػ٥  -13 د٦غ ایٛاّی ا٣سػاـ د٦ػغ کػ٥ ٨ّاٚػب ؿػ٤گی٢ ٣ػا٠ٌت٨ع دارد؛ ٚؼار ١٣ی

@ ةػ٢ ز٤ػغب  ؿ١ؼق»ق٨د ازز٥ٞ١ در صغیخ آكرم یاٗث ٠ی ٤اعاؿال٠ی ٣یؽ ٠ت٤ام اٚ

 ۀكاؿػ٥ٌ رٟٔ ا١٦یث صٙ ٠اٝکیث در ٥ٛٗ اؿال٠ی ك پػیؼش امٜ جـٞیي ا٠ػا ةػّٞی
یاٗحػ٥  رؿغ صٙ اج١ػاـ ٠ضاةایی در اؿح٘ادق از آف ٠یزام صٙ ک٥ ة٥ صغ ةی ٥ا١ّاؿ ٣اة

 ق٨د؛جٞٛی ك زائٜ ٠ی

کٟ در چارچ٨ب قؼایي صاوػؼ  ف دؿثظ٨ا٦ا ۀاٝػکؼ ظ٨اؿح ا٨ٝمٖ ة٥ قؼح ٨ٗؽ ٠ِ

ا١ٝٞٞػی  ٠یذاؽ ةی٢ 23ز٧ا٣ی ص٨ٛؽ ةكؼ،  ۀاّال٠ی 16ٚاةٜ ٚت٨ؿ ٣ت٨دق ك ة٥ اؿح٤اد ٨٠اد 

ٚػا٨٣ف  40ك  10ٚػا٨٣ف ٠ػغ٣ی ك امػ٨ؿ  975ك  132ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ك ؿیاؿی، )٠ػالؾ( 

  ركز از اةالغ ٚاةػٜ 20م مادرق أق٨د. ر اؿاؿی، صکٟ ة٥ ةٌالف د٨ّام ظ٨ا٦اف مادر ٠ی

 .جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی در دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف اؿث

 ركد٢٦ اكؿ قْت٥ دادرؿی پارؿا ٠ضـ٢

 ـ خالكٔ ادلٔ اػتٌبدٕ دادگبُ ثذٍٕ 2

 ٚىػایی ركیػ٥ ك جنػؼیش ٚاوػی ٠ضحػؼـ ةػ٥ اذّاف رٟٔ ة٥ ةضخ ٨٠رد داد٣ا٠ۀ در
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 ٨٠رد در ركایات َا٦ؼم ك ٣یؽ اًالؽ زكج ًالؽ درظ٨اؿث ٠ضه پػیؼش در زارم
 قػغق ةؼقػ١ؼدق ٤٠ػِ ٚاةٜ ك صٙ از ؿ٨ءاؿح٘ادق ٠نغاؽ زكج اٚغاـ زكج، الؽً صٙ

 ةػ٥ ج٨زػ٥ ةا اك ةؼام ًالؽ ؿ٤گی٢ ٨ّاٚب ك زكز٥ قؼایي اؿث ك دٝیٜ ای٢ ٤٠ِ ٣یؽ
 ٨ُ٤٠ر ةػ٥ پؼك٣ػغق ٠ضحػؼـ ٚاوػی. ْٗٞی ذکؼ قغق اؿػث ٠ٛؼرات در ٨٠ز٨د َؼٗیث
 ةؼظػی اٝتح٥ ک٥ اؿث ٨١دق٣ اؿح٤اد امگا٥٣ؿیؽدق ادٝۀ ة٥ مادرق رأم ٨١٣دف ٠ـحغؿ

 مػغكر ا٠کاف ادتات ةؼام اؿح٤ادم دالیٜ ظالمۀ. دارد پ٨قا٣ی٦ٟ یکغیگؼ ةا ٦اآف از
 :اؿث ذیٜ قؼح ة٥ ةضخ ٨٠رد رأم در ٠ؼد ًالؽ د٨ّام ةٌالف صکٟ

٠یذػاؽ صٛػ٨ؽ ةكػؼ از ٚتیػٜ  ا١ٝٞٞػی . ّى٨یث ك اٝضاؽ ایػؼاف ةػ٥ اؿػ٤اد ةی1٢
ّال٠یۀ ز٧ا٣ی ص٨ٛؽ ةكؼ ک٥ جنؼیش ة٥ جـاكم یا ا ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ك ؿیاؿی ةی٢

ؿػازد کػ٥  االزػؼا ٠ی ص٨ٛؽ زكزی٢ دارد، ای٢ اؿ٤اد را در ردیٖ ٚا٨٣ف داظٞی ك الزـ
 ج٨ا٣غ ٠ـح٤غ ٚا٣٨٣ی صکٟ ٚاوی ةؼام رد درظ٨اؿث زكج ةاقغ.٠ی

از ٝػؽكـ ج٨زػ٥ ةػ٥ قػؼایي زكزػ٥  . ٠ٛغ٥٠ ك ةؼظی از ام٨ؿ ٚا٨٣ف اؿاؿی صاکی2
  اف ٤٠ِ ق٦٨ؼ از ًالؽ اؿث ک٥ قا٠ٜ ٨٠ارد ذیٜ اؿث: اٖٝ. جضٛػ٤٦ٙگاـ ًالؽ ك ا٠ک

ةعكی از ٠ٛغ٠ۀ ٚػا٨٣ف اؿاؿػی ٠ت٤ػی ةػؼ ٝػؽكـ ص١ایػث ك اؿػحی٘ام ةیكػحؼ صٛػ٨ؽ 
قغق ز٣اف در ٣ُاـ ًا٨ٔت ٠ـحٞؽـ آف اؿث ک٥ ٨ٚا٣ی٢ ٨٠ز٨د ةػ٥ ٣ضػ٨م ج٘ـػیؼ  ٣ٛه

از ٚػا٨٣ف  جػؼپػایی٢ ًػالؽ، صػٙ ا١ّاؿ در زكج ٠ضه اٚحغار جسغیغ صیخ ازق٨د ک٥ 
٠ت٤ػی ةػؼ  ٚا٨٣ف اؿاؿػی 3امٜ  14ة٤غ ؛ ب. ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣تاقغ 1353ص١ایث ظا٨٣ادق 

، ٚػا٨٣ف ٠ی٢ ا٤٠یث ٚىائی ّادال٥٣ ةؼام ١٦ػ٥ ك جـػاكم ١ّػ٨ـ در ةؼاةػؼ ٚػا٨٣فلجٝؽكـ 
اؿاؿی ٠س٨ز ج٘ـیؼ ٨ٚا٣ی٢ ٨٠ز٨د در راؿحام ٚائٜ قغف ة٥ ٠ـاكات در صٛػ٨ؽ زف ك 

٨٠زػب  ةػ١٣٥ایغ؛ ج. وؼكرت جضکیٟ ظا٨٣ادق را مادر ٠ی٠ؼد در ا٣ضالؿ راةٌۀ زكزیث 
ؿازم ص٨ٛؽ در راؿحام ١٦ـافرا ٠ٛؼرات ّادم ، ا٠کاف ج٘ـیؼ ٚا٨٣ف اؿاؿی 10امٜ 

 ؿازد.٠یـؼ ٠ی ؿ٨ ةا ٚا٨٣ف اؿاؿی زكزیث ٦ٟ ۀزكزی٢ در ا٣ضالؿ راةٌ

ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ك امٜ چ٧ٟٞ ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠س٨ز ؿٞب یا جضغیغ صػٙ  132. ٠ادق 3
صٙ از آف، مادر ٨١٣دق اؿث ک٥ در ٨٠رد ًالؽ قػ٦٨ؼ ٥ اؿح٤اد ؿ٨ءاؿح٘ادة ذمرا ة

٣یؽ ای٢ ٠ْیار ٚاةٜ جٌتیٙ اؿث. ١٦چ٤ی٢ ٚاّغة الوؼر در ردیػٖ ٠ـػح٤غات صکػٟ 
 دادگاق ٚاةٜ ج٨ز٥ اؿث.

در ٚػ٨ا٣ی٢  ٣ا٤٠اؿب از صٙ ًالؽ ةازؼا ة٥ زكج در ادؼ اؿح٘اد جض١یٜ و١ا٣ث. 4
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گػار  رؿ١یث ق٤اظح٢ ز٨از ای٢ جى١ی٢ ج٨ؿي ٚا٨٣ف  ١٦٥چ٨ف صٙ ٠ٌاٝتۀ ٣ض٥ٞ ك ة
ازػؼام پیكػی٤ی اج١ػاـ  ایؼا٣ی، ا٠کاف ج١ْیٟ آف ة٥ ٨٠ارد دیگؼ چ٨ف جْیی٢ و١ا٣ث 

 صٙ ًالؽ را ٗؼا٦ٟ ؿاظح٥ اؿث.

ٚػا٨٣ف ٠ػغ٣ی،  975. ٝؽكـ صٍ٘ ٣ُٟ ٠٨١ّی ة٥ ز٧ات ٠عحٖٞ از ٚتیٜ ٠ػادق 5
یؼش ا٠کاف جضغیغ ارادة قػ٦٨ؼ در ٠ا٦یث جؼاْٗی د٨ّام ًالؽ زكج ك ... ٠ـحٞؽـ پػ

 ًالؽ اؿث.

 تحل٘ل ٍ ثشسػٖ هؼتٌذات سإٔ دادگبُ ـ3

پػیؼش ٠ـح٤غات رأم مادرق دادگاق ة٥ ز٧اجی ٚاةٜ جل٠ٜ اؿث ک٥ در ذیػٜ ةػ٥ 
 ةؼرؿی یکایک دالیٜ اةؼازقغة دادگاق ةغكم پؼداظح٥ ظ٨ا٦غ قغ:

اّال٠یػۀ  ٠16ادق . در ةؼرؿی دٝیٜ ٣عـث داد٣ا٥٠ ةایغ اذّاف داقث اؿح٤اد ة٥ 1
ایساد جـاكم ٠یاف ص٨ٛؽ زكزی٢ در کٞیۀ ا٨٠ر ٠ؼة٨ط ةػ٥ »در راؿحام  1ص٨ٛؽ ةكؼ

از ای٢ ز٧ث ٠ضٜ جل٠ٜ اؿث ک٥ اّال٠یۀ ص٨ٛؽ ةكؼ مػؼٗان یػک اّال٠یػ٥ @ زكزیث
دكـ از ة٤ػغ ك ةػ٥ جنػؼیش ٠ػادق  2آكرم ةػ٨دقة٨دق ك از ٝضاظ ص٨ٛٚی ٗاٚغ ز٤تۀ اٝؽاـ

دظاٝث در ٨٠و٨ّات رازِ ةػ٥ زة ازا ة٥ ٦یچ كز٥ ٨ر٦٘حٟ ٤٠ك٨ر ؿاز٠اف ٠ٜٞ، ٤٠ك
؛ ٝػػا اؿػح٤اد ةػ٥ آف در (114: 1392)دركیكػی،  د٦غرا ١٣ی ٦اکك٨ر ص٨ٛؽ داظٞی

 ردیٖ دالیٜ ك ٠ـح٤غات صکٟ دادگاق ٚاةٜ پػیؼش ٣ع٨ا٦غ ة٨د. 

از ؿ٨یی، ة٥ ٗؼض پػیؼش، اّحتار ای٢ اّال٠ی٥ در صغ ٨ٚا٣ی٢ ّادم ظ٨ا٦غ ة٨د ك 
ٚا٨٣ف، درم٨رت ایساد جْارض ةػا ٚػا٨٣ف اؿاؿػی، در راؿػحام امػٜ  در ٠ٛاـ ج٘ـیؼ

 16چ٧ارـ ٚا٨٣ف اؿاؿی ٚاةٜ ج٘ـیؼ ظ٨ا٦غ ة٨د. ة٥ دٝیٜ جْارض ٨٠ز٨د ٠یاف ٠ػادق 
اّال٠ی٥ ك ٨٠اد ٠حْغد ٚا٨٣ف ٠غ٣ی، اؿح٤اد ة٥ آف ج٨ؿػي ٚاوػی ةػؼام مػغكر صکػٟ 

 ٠ـحٞؽـ ٣ٛه جْغاد کذیؼم از ٨٠اد ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ظ٨ا٦غ ة٨د.

                                                           
ال٠ی٥ ز٧ا٣ی ص٨ٛؽ ةكؼ زؽء رأم 1327دكٝث ایؼاف در ؿاؿ . 1  .د٤٦غگاف ٠ذتث ة٨دق اؿث در زؼیاف جن٨یب ّا
ال٠ی٥ ز٧ا٣ی ة٥ ٨٤ّاف یک ٦غؼ ٠حْاٝی ٠یاف. 2 ِ ّا ػؽـا در كٚا ٛػث  ةكؼیث، ٥٣ ة٥ ٨٤ّاف یک ٚػا٨٣ف ٝا آكر ٠ػ٨رد ٨٠ٗا

ال٠یػ٥ یػک ٤٠كػ٨ر یػا »گ٨یػغ: چ٤اف ک٥ ظا٣ٟ ركزكٝث، رئیؾ ک١یـی٨ف ص٨ٛؽ ةكػؼ ٠ػی .ٚؼار گؼٗح٥ اؿث ّا
ٙ ١ٞٞی ٣ت٨دق ك ٦یچ٣ا٥٠ ةی٢ج٨ٗا ؽـا ٚا٣٨٣ی ٣غاردٝا اف ارجتػاط  ؛گ٥٣٨ ٝا ک٥ ج٨ویش ٠س٥ّ٨١ ص٨ٛٚی اؿث ک٥ ةا اـ٣ ٞة

 (.177: 1375)جـعیؼم،  @ق٨د ٦ا در ؿٌش ز٧ا٣ی ٨ٌٞ٠ب ١ٞٚغاد ٠ید ك جضٛٙ آف٠ـحضکٟ دار



 87/  ظا٨٣ادق ٠ضاکٟ در ق٦٨ؼ ًالؽ د٨ّام ةٌالف صکٟ مغكر ا٠کاف

ص٨ٛؽ ك جـاكم »ج٧ْغ دكٝث ایؼاف ة٥ اجعاذ جغاةیؼ ٠ٛحىی ة٥ ٨ُ٤٠ر پیؼا٨٠ف . 2

@ ٦ػام زكزػی٢ در ٠ػ٨رد ازدكاج در ٠ػغت زكزیػث ك ٤٦گػاـ ا٣ضػالؿ آف٠ـئ٨ٝیث

٣یػؽ ةایػغ ج٨زػ٥  ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ك ؿیاؿػی٠یذاؽ ةی٢ ٠23ادق  2ة٤غ  ٨٠زب  ة٥

كٝػث ایػؼاف ةػ٥ ٠یذػاؽ اٝضػاؽ د ةازػاز»ٚػا٨٣ف  جتػِة٥ داقث ک٥ گؼچ٥ ای٢ ٠یذاؽ 

ةػ٥  1ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ٨٠9زب ٠ادق ة٥ ٠1354ن٨ب @ ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ك ؿیاؿی ةی٢

ركد؛ ٝػیک٢ كزػ٨د ٚػ٨ا٣ی٢ ٠ْػارض در ٠یػاف ٠ػ٨اد ٤٠ؽٝۀ ٚا٨٣ف داظٞی ة٥ ق١ار ٠ی

قػ٨د ٚا٣٨٣ی در ز٠ی٤ۀ ّغـ كز٨د ٠ـاكات در ا٣ضالؿ ٣کاح ٠یاف زكزی٢ ٨٠زب ٠ػی

کػ٥ ( ك ٣ُػؼ ةػ٥ ایػ352٢: ٣1380ـح٥ قغق )قؼی٘یاف، ٧٣ایحان ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠ٛغـ دا

( ، در ٠ٛػاـ صػٜ 311جػا:  ٚاّغة اكٝی در جْارض قیئی٢ جـاٚي اؿث )صیػغرم، ةی

 ٨٠4زب امػٜ  جْارض، ةایغ را٦کار جـاٚي پیف گؼٗح٥ ق٨د ک٥ در ایػ٢ مػ٨رت ةػ٥

صػٜ ٠ؼازْػ٥ ةػ٥ ٤٠ػاةِ ٧ٛٗػی، راق 3ٚػا٨٣ف اؿاؿػی 167ك ٣یؽ امٜ  2ٚا٨٣ف اؿاؿی

 اةی ة٥ صکٟ ٧٣ایی را ةؼام ٚاوی ٗؼا٦ٟ ظ٨ا٦غ ؿاظث.دؿحی
ق٨د ٝػؽكـ ص١ایػث از ةػا٨٣اف در ٠كا٦غق ٠ی 4چ٥ در ٠ٛغ٠ۀ ٚا٨٣ف اؿاؿی . آف3

قغة ایكاف ٠حلدؼ از َٟٞ ٣ُاـ ًا٨ٔجی اؿػث ك در ادا٠ػ٥  اؿحی٘اء ةیكحؼ ص٨ٛؽ ٣ٛه

                                                           
 . ٠ٛؼرات ٨٧ّدم ک٥ ةؼ ًتٙ ٚا٨٣ف اؿاؿی ةی٢ دكٝث ایؼاف ك ؿایؼ دكؿ، ٤٠ْٛغ قغق ةاقغ در صکٟ ٚا٨٣ف اؿث. 1
ك   ، ؿیاؿػی ٣ُػا٠ی ، ، ٗؼ٤٦گػی ادارم ، ، اٚحنادم ، ٠اٝی ، زؽایی ٠غ٣ی  ك ٠ٛؼرات  ٨ٚا٣ی٢  ٥: کٞیچ٧ارـ  امٜ. 2

ك   اؿاؿػی  ٚػا٨٣ف  ام٨ؿ  ۀ١٦  یا ٨١ّـ  ةؼ اًالؽ  امٜ  ای٢ .ةاقغ  اؿال٠ی  ٨٠ازی٢  ٦ا ةایغ ةؼ اؿاسٔیؼ ای٢
 . اؿث  ٣گ٧تاف  ٧ٛٗام ق٨رام ةا٠ؼ ةؼ ٧ّغ  ای٢  ك جكعیل  اؿث  صاکٟ دیگؼ  ك ٠ٛؼرات  ٨ٚا٣ی٢

ةیاةػغ ك   ٠غك٥٣  ٨ٚا٣ی٢ ٦ؼ د٨ّا را در  ک٤غ صکٟ  فک٨ق  اؿث  ٨٠َٖ  اوی٦٘حٟ: ٚمغ ك قنث ك  یک  امٜ. 3
  ج٨ا٣ػغ ةػ٥ ی١٣ػرا مادر ١٣ایػغ ك   ٚىی٥  ٠ْحتؼ، صکٟ  یا ٗحاكام  ٤٠اةِ ٠ْحتؼ اؿال٠ی  اگؼ ٣یاةغ ةا اؿح٤اد ة٥

 .كرزد  ا٠ح٤اع  د٨ّا ك مغكر صکٟ  ة٥  از رؿیغگی  ٠غك٥٣  ٨ٚا٣ی٢  یا جْارض  یا از١اؿ  ٣ٛل یا  ؿک٨ت  ۀة٧ا٣
در ایساد ة٤یاد٦ام ازح١ػاّی اؿػال٠ی، ٣یؼك٦ػام ا٣ـػا٣ی کػ٥ جػاک٨٤ف در ظػغ٠ث : زف در ٚا٨٣ف اؿاؿی. 4

 یاة٤ػغ ك در ایػ٢ ةازیػاةی زا٣ت٥ ظارزی ة٨د٣غ ٨٦یث امٞی ك ص٨ٛؽ ا٣ـا٣ی ظ٨د را ةػاز ٠یاؿحذ١ار ٥١٦
 ءاؿػحی٘ا؛ ا٣غ ًتیْی اؿث ک٥ ز٣اف ة٥ دٝیٜ ؿحٟ ةیكحؼم ک٥ جػاک٨٤ف از ٣ُػاـ ًػا٨ٔجی ٠حض١ػٜ قػغق

ك جْاٝی ا٣ـػاف اؿػث ك  ص٨ٛؽ آ٣اف ةیكحؼ ظ٨ا٦غ ة٨د. ظا٨٣ادق كاصغ ة٤یادی٢ زا٥ْ٠ ك کا٨٣ف امٞی رقغ
صؼکػث جکػا٠ٞی ك رقػغ یاة٤ػغق ا٣ـػاف  ؿاز امٞیج٨اٗٙ ّٛیغجی ك آر٠ا٣ی در جكکیٜ ظا٨٣ادق ک٥ ز٠ی٥٤

صک٠٨ػث اؿػال٠ی  ة٥ ای٢ ٠ٛنػ٨د از كَػایٖ اؿث امٜ اؿاؿی ة٨دق ك ٗؼا٦ٟ کؼدف ا٠کا٣ات ز٧ث ٣یٜ
صاٝث )قیء ة٨دف( ك یا )اةػؽار کػار ةػ٨دف( در ظػغ٠ث  اؿث. زف در چ٤ی٢ ةؼداقحی از كاصغ ظا٨٣ادق، از

قغق ك و٢١ ةازیاٗح٢ كَی٥٘ ظٌیؼ ك پػؼ ارج ٠ػادرم در پػؼكرش  زدگی ك اؿحذ١ار، ظارج ٠نؼؼ ۀاقاّ
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دق ك ٣یؽ ای٢ ٠ٛغ٥٠، ٣اَؼ ة٥ كَی٘ۀ دكٝث در ٗػؼا٦ٟ ١٣ػ٨دف ز٠ی٤ػۀ جكػکیٜ ظػا٨٣ا
گؼٗح٥ ج٨ؿػي ٚاوػی  صٍ٘ ك ارجٛاء ٠ٛاـ ٠ادرم اؿث ك ةؼ ای٢ اؿاس ج٘ـیؼ مػ٨رت

ج٨ا٣غ ٠ذتِث ادّا جٞٛی گػؼدد. ٠ضحؼـ دادگاق ةغكم ٠ٌاةٛحی ةا ای٢ ٠ضح٨ا ٣غارد ك ١٣ی
ٚػا٨٣ف اؿاؿػی کػ٥  4ک٥ ای٢ ٠ٛغ٥٠ در ک٤ار ؿایؼ امػ٨ؿ ازز١ٞػ٥ امػٜ كیژق ای٢ ة٥

ا صاکٟ ٨١٣دق اؿػث؛ ةایػغ ٠سػؼم دا٣ـػح٥ قػ٨د. اةح٤ام ٨ٚا٣ی٢ ةؼ ٨٠ازی٢ اؿال٠ی ر
در ٠ٛاـ ق٤اؿایی ٨٠ارد ا٠کاف  1353ٚا٨٣ف ص١ایث ظا٨٣ادق  8ک٥ ٠ادق  ٠ىاؼ ةؼ ای٢

ٚا٨٣ف ٠ػغ٣ی ٣یػؽ ٠ػ٨رد  1130ًالؽ اؿث )ک٥ در ٨٠اد ٚا٣٨٣ی ٨٠ز٨د ازز٥ٞ١ ٠ادق 
، از گػار كاِٚ قغق اؿث( ٥٣ اٝؽاـ ق٦٨ؼ ة٥ ٠ا٣ػغف در راةٌػۀ زكزیػث ق٤اؿایی ٚا٨٣ف

 گػارم كز٨د ٣غارد.رك كز٧ی ةؼام ٚیاس ای٢ دك در ارزشای٢
ٚا٨٣ف اؿاؿی چ٤غ ٣کح٥ ٚاةػٜ ج٨زػ٥ اؿػث: ٣عـػث  3امٜ  14در ٨٠رد ة٤غ . 4

ک٥ امٜ ٠ػک٨ر ة٥ َا٦ؼ در ٠ٛاـ ةیاف كَایٖ دكٝث ة٥ ٨٤ّاف ٨ٚة ٠سؼی٥ ك ا٣ساـ  ای٢
یػا ج٘ـػیؼ ٚػا٨٣ف از ( ك كوِ 48: 1368اٚغا٠ات الزـ در ازؼام ٚا٨٣ف اؿث )یؽدم، 

صغكد اظحیارات دكٝث ظارج اؿث ك چ٤ا٣چ٥ دكٝث در ایػ٢ امػٜ ةػ٥ ٤ْ٠ػام دكٝػث 
اؿال٠ی ك صاک١یث ك ٗؼاجؼ از ٨ٚة ٠سؼی٥ جْتیؼ ق٨د، چ٤اف ک٥ از آف ة٥ ٨٤ّاف امػٜ 

ج٨ا٣غ ة٥ كز٧ی ؛ ١٣ی(5: ٠1393ی یاد قغق اؿث )کْتی، ة٤یادی٢ كَایٖ دكٝث اؿال
٨رد اؿح٤اد ٚؼار دادق، ج٘ـیؼ گؼدد؛ چؼا ک٥ ٨٠و٨ع ةضػخ ک٥ ٚاوی ٠ضحؼـ پؼك٣غق ٠

در پؼك٣غق صاوؼ ٣اَؼ ة٥ ق٤اؿایی كز٨د یا ّغـ كز٨د ای٢ صػٙ ةػؼ اؿػاس ٚػا٨٣ف ك 
٤٠ضنػؼ در ٠ػ٨ارد  ٚىػایی٠٥تا٣ی ٨٠ز٨د اؿث. در ١٦ی٢ راؿحا، صغكد كَایٖ ٚػ٨ق 

دكـ (. 342: 1393ٚا٨٣ف اؿاؿی دا٣ـح٥ قغق اؿػث )٧٠ؼپػ٨ر،  ٠156ػک٨ر در امٜ 
در ةؼاةػؼ   ١ّػ٨ـ  مك جـػاك  ٥١٦  مةؼا  ّادال٥٣  ییٚىا  ثیا٤٠ سادیا»ک٥ ٠ٛن٨د از  ای٢

٣اَؼ ة٥ ٠ؼص٥ٞ ازؼام ٚا٨٣ف ك ایساد ا٠کا٣ات ةؼام دؿحؼؿػی ةؼاةػؼ اٗػؼاد ةػ٥ @ ٚا٨٣ف
٠ؼازِ ٚىایی ك ز٨ٞگیؼم از ٨ّا٠ٜ ٠عّٜ ّغاٝث اؿث ك ارجتاط ٠ـحٛیٟ ة٥ ٨٠وػ٨ع 

 ٚىػایی٥قعاص در ةؼاةؼ ٚا٨٣ف ک٥ از ام٨ؿ صاکٟ ةػؼ ٚػ٨ق دادظ٨اؿث ٣غارد. ةؼاةؼم ا
٤٠ػغم اٗػؼاد در (؛ مػؼٗان جـػاكم ك ة٧ػؼق491: 1395ق٨د )٠ضـػ٤ی، ةؼق١ؼدق ٠ی

ک٥ ٚاوی ٠ضحؼـ دادگػاق از امػٜ  گیؼد. ؿ٨ـ ای٢چارچ٨ب ٨ٚا٣ی٢ ٨٠و٥ّ٨ را درةؼ٠ی

                                                                                                                       
ةاقػغ ك در٣حیسػ٥  ی٦ام ْٗػاؿ صیػات ٠ ف ظ٨د ١٦ػؼزـ ٠ػؼداف در ٠یػغا آ٤٦گ ٦ام ٠کحتی پیف ا٣ـاف

 .ظٌیؼجؼ ك در دیغگاق اؿال٠ی ةؼظ٨ردار از ارزش ك کؼا٠حی كاالجؼ ظ٨ا٦غ ة٨د ٨ٝیحیئپػیؼام ٠ـ
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ٚػا٨٣ف  ة٥ ثیزكز ۀ٠ـاكات ة٥ ص٨ٛؽ زف ك ٠ؼد در ا٣ضالؿ راة٠ٌػک٨ر ةؼام جض١یٜ 
ٚا٨٣ف اؿاؿی ة٧ؼق ةػؼدق اؿػث؛ در صػاٝی کػ٥ اؿاؿی ك ةیاف ا٣ٌتاؽ ای٢ ا٠ؼ ةا ٠٘اد 

٤٠غم از ا٠کاف رؿیغگی ٚىایی ّادال٥٣ ٔیؼ از ةػ٥ جـاكم اٗؼاد در ةؼاةؼ ٚا٨٣ف ك ة٧ؼق
رؿ١یث ق٤اظح٢ ص٨ٛٚی در ٚا٨٣ف اؿػث کػ٥ در ٠ػ٨رد ق٤اؿػایی آف جنػؼیضی در 

 ٠تا٣ی ٧ٛٗی ٣یؽ ٠ضٜ جل٠ٜ اؿث.ظ٨رد ك از ز٧ث ٨ٚا٣ی٢ ة٥ چكٟ ١٣ی
ٚػا٨٣ف اؿاؿػی  10. اؿح٤اد ةػ٥ وػؼكرت جضکػیٟ ظػا٨٣ادق ك ةػ٥ جْتیػؼ امػٜ 5

ة٥ ٨٤ّاف ٠س٨ّز ٤٠ِ ًالؽ در @ پاؿغارم از ٚغاؿث آف ك اؿح٨ارم ركاةي ظا٨٣ادگی»
٠ـح٤غ پ٤سٟ داد٣ا٥٠، از ای٢ ز٧ث ٠ضٜ اقکاؿ اؿػث کػ٥ گؼچػ٥ جضکػیٟ ظػا٨٣ادق 

٢ ؿؤاؿ ٠ٌؼح ظ٨ا٦ػغ ةػ٨د کػ٥ آیػا ٝؽك٠ػان جػغاكـ راةٌػۀ ؛ ای٣٘ـ٥ ارزق٤١غ اؿث ٗی
گػار از ٨٤ّاف جضکیٟ ٠غ٣ُؼ داقح٥؛  زكزیث ة٥ ٤٠ؽٝۀ جضکیٟ اؿث ك آدارم ک٥ ٚا٨٣ف

ک٥ ظا٨٣ادق ٠حكکٜ از زكزػی٢ ك ٗؼز٣ػغاف اؿػث؛  گؼدد؟ ٣ُؼ ة٥ ای٢ةؼ آف ٠حؼجب ٠ی
٠ٛػؼرات ٨ٌٞ٠ب صٛیٛی، صٍ٘ ظا٨٣ادة ؿاٟٝ ةا ٝضاظ ٠ناٝش اّىػاء اؿػث ك كوػِ 

ًالؽ صاکی از آف اؿث ک٥ ةٛاء کا٨٣ف ظا٨٣ادق ارزش ذاجی ٣غارد ك گؼچ٥ ًػالؽ در 
ا٣ضػالؿ اٝضالؿ جْتیؼ قغق اؿث؛ در ٦ؼ صاؿ مػغكر ٠سػ٨ز قػؼّی  ركایات ة٥ اةٕه

ؿػازد؛ ٝػػا ایػ٢ ٣کاح، ج١ـک ة٥ اًالؽ دٝیٜ ادّایی دادگاق ةغكم را ٠عػغكش ٠ػی
کػ٥ جضکػیٟ  كیژق ای٢ ةؼام ًالؽ ةاقػغ. ةػ٥ج٨ا٣غ ٠ت٤ام ردّ درظ٨اؿث زكج دٝیٜ ١٣ی

قػغق در صٛػ٨ؽ  ةی٤ی ظا٨٣ادق ةا جضغیغ ارادة ق٦٨ؼ در ًػالؽ ةػا ؿػازكکار٦ام پیف
داظٞی ١ّالن م٨رت گؼٗح٥ اؿث. اٗؽایف ٦ؽی٤ۀ ًالؽ ةؼام ٠ؼد ةػا جْتیػۀ ٧٣اد٦ػام 

ةی٤ی قؼكط و٢١ ّٛغ ك داكرم اٝؽا٠ی در ًالؽ در ک٤ار ا١ٝذٜ ك ٣ض٥ٞ ك پیف ازؼت
ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ةػ٥ ٝػؽكـ رؿػیغگی دادگػاق در دّػ٨ام ًػالؽ کػ٥  1133یش ٠ادق جنؼ

: ٣1398یا،  وؼكرت ای٢ جغاةیؼ ةا ٤ّاكی٢ دا٨٣م ٚاةػٜ ج٨زیػ٥ دا٣ـػح٥ قػغق )٦ػغایث
(، ایساد ٠ضغكدیث ةؼ ارادة ق٦٨ؼ اؿث ک٥ ای٢ را٦کار ٣ـػتث ةػ٥ ازتػار 112-114

ز٤تػۀ ص١ایػث ةیكػحؼم ٠ـحٛیٟ ق٦٨ؼ ةؼ ٠ا٣غف در راةٌۀ زكزیث ٠ػؤدؼجؼ ةػ٨دق ك 
 ٣ـتث ة٥ زكز٥ دارد.

. ٚاوی ٠ضحؼـ پؼك٣غق در ةیاف دالیٜ قكٟ ك ٦٘حٟ ةػ٥ اؿػح٤اد كزػ٨د قػؼایي 6
ك امػٜ چ٧ٞػٟ ٚػا٨٣ف  1ٚا٨٣ف ٠غ٣ی 132ا١ّاؿ ٚاّغة ٤٠ِ ؿ٨ءاؿح٘ادق از صٙ، ٠ادق 

                                                           
ج٨ا٣غ در ٠ٞک ظ٨د جنؼٗی ک٤غ ک٥ ٠ـحٞؽـ جىؼر ١٦ـای٥ ق٨د ٠گؼ جنؼٗی ک٥ ة٥ ٚغر ٠حْارؼ  کـی ١٣ی. 1
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اؿاؿی را ة٥ ٨٤ّاف ٠ـح٤غات دیگؼ صکٟ ظ٨د ذکؼ ٨١٣دق اؿث ک٥ اؿػحغالؿ ٚاوػی 
 ةٜ جل٠ٜ اؿث:از ز٧اجی ٚا

اٖٝ. ٠ٌاةٙ دٝیٜ قكٟ داد٣ا٥٠، ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ در ٤٠اؿتات ٠ػاٝی، صػٙ ٠ٌٞػٙ ك 
ٚا٨٣ف ٠غ٣ی(؛ ة٥ ٚیاس اك٨ٝیث در ٤٠اؿتات ا٣ـػا٣ی  ٣132ا٠ضغكد كز٨د ٣غارد )٠ادق 

آزادم زكج در ا١ّاؿ صػٙ »در جْارض ٣یؽ ای٢ اًالؽ ٚاةٜ جضغیغ اؿث ك ١٦چ٤ی٢ 
ازػؼام ّػغاٝث ك جضغیػغ صػٙ  ،@ا٣ضالؿ ٣کاحصٙ زكز٥ ةؼ ٠ـاكات در »ةا  @ًالؽ

یاةغ. در ارجتاط ةا ای٢ اؿحغالؿ چ٤غ ٣کح٥ ٚاةػٜ ّػؼض اؿػث: ًالؽ ٠ؼد رزضاف ٠ی
اكالن زؼیاف ٚیاس اك٨ٝیث در ةضخ ةایغ ةا دٚث ةیكحؼم م٨رت گیػؼد؛ زیػؼا ّػ٨ارض 

ةضخ  ٨٠132و٨ع در ٨٠رد ا١ّاؿ صٙ ٠اٝی ةا ٨٠و٨ع پؼك٣غق ٠ح٘اكت اؿث. در ٠ادق 
ؿٞب یا جضغیغ ا١ّاؿ یک صٙ ٠اٝی اؿث، در صاٝی ک٥ در ٨٠و٨ع ةضخ، ٠ا٣ػغف در 

در راةٌۀ ص٨ٛٚی ارادم ٠ـح١ؼ ك پػیؼش اٝؽا٠ی آدار ٚػا٣٨٣ی آف جػا پایػاف ١ّػؼ ةػؼ 

ق٨د؛ ٝػا در ٚیاس ای٢ دك اصحیػاط ةیكػحؼم الزـ اؿػث. دا٣یػان در ق٦٨ؼ جض١یٜ ٠ی
كض دا٣ـح٥ قػغق ك ةػ٥ ١٦ػی٢ اؿحغالؿ، صٙ زكز٥ ةؼ ٠ـاكات در ا٣ضالؿ ٣کاح ٠٘ؼ

دٝیٜ در ٠ْارو٥ ةا آزادم زكج در ًالؽ ج٨میٖ قغق اؿث ک٥ ای٢ ادّا ظػ٨د ٠ضػٜ 
 ٤٠اٚك٥ اؿث. 

صػٙ را ةایػغ ٤٠ح٘ػی دا٣ـػث. چػ٥  از ز٧ات دیگؼ ٣یؽ اؿح٤اد ة٥ ؿ٨ءاؿػح٘ادق از
ک٥ در ٨٠رد ؿ٨ءاؿح٘ادق از صٙ، جنؼٗات ٠حْارؼ ةا ٦غؼ زٞب ٤٠ْ٘ث یػا دٗػِ  ای٢

ک٥ ٨٠زب جىؼّر ٔیؼ ةاقغ؛ ٨٠رد اصحؼاـ ةػ٨دق ك ٚاةػٜ جضغیػغ ٣یـػث ك  ٢وؼر ك٨ٝ ای
ًالؽ ٦ٟ ة٥ ٨٤ّاف اةؽارم ٠حْارؼ ةؼام ر٦ایی ق٦٨ؼ از جکػاٝیٖ زكزیػث در ٚاٝػب 
ایٛاع در اظحیار ق٦٨ؼ ٚؼار گؼٗح٥ اؿث ک٥ ٠كاة٥ چ٤ی٢ وػؼرم در ؿػایؼ ٠نػادیٙ 

٤٠اةِ ٧ٛٗی ةػؼام ازػؼام ا٣ضالؿ از ٚتیٜ ٗـط ٣یؽ ةؼام ًؼؼ ٠ٛاةٜ كز٨د دارد. در 
ک٥ چ٥ وؼرم ٠ح٨ز٥ ًػؼؼ ٠ٛاةػٜ ظ٨ا٦ػغ ةػ٨د ٝضػاظ  صٙ ٗـط ًؼٗی٢ ٣کاح ای٢

٣كغق؛ در صاٝی ک٥ وؼر ِّؼوی ك ّاً٘ی از ای٢ ٚـٟ ا٣ضالؿ ٚاةٜ ا٣٘کاؾ ٣یـػث. از 
ٚا٨٣ف ٠غ٣ی در جٛاةٜ ٚاّغة جـٞیي ك الوؼر، ٠اٝػک  ٨٠132زب ٠ادق ؿ٨م دیگؼ، ة٥

قػ٨د ة٥ ٔیؼ، از ا١ّاؿ ٣ا٠ضغكد آدار ٠اٝکیث ظ٨د ٤٠ِ ٠یة٥ كاؿٌۀ وؼر ٗؼدم كارد 

                                                                                                                       
 .ك ةؼام رِٗ صازث یا رِٗ وؼر از ظ٨د ةاقغ
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گیؼد، ٨٠ارد ؿٞب کٞػی صػٙ ٠اٝکیػث ٣یػؽ در ٚػ٨ا٣ی٢ ك ؿٞب کٞی صٙ م٨رت ١٣ی
ّی از ٚتیػٜ ٠ٞػی قػغف اراوػی یػا ْٗٞی ٣اَؼ ة٥ وؼر٦ام ز١ْی ك ٠نػاٝش ازح١ػا

 ٦ام ١ّؼا٣ی ق٧ؼم ك ... اؿث؛ در صاٝی ک٥ در ٤٠ِ ق٦٨ؼ از ًالؽ ة٥ پكػح٨ا٣ۀ ًؼح
 ق٨د.ای٢ ٠ادق، ؿٞب کٞی صٙ ة٥ اؿح٤اد وؼر ٗؼدم ٠ضٛٙ ٠ی

کػ٥ در دٝیػٜ  اقکاالجی از ای٢ ٚـٟ در زؼیاف ٚاّغة الوؼر در ٨٠و٨ع ٣یؽ چ٤اف

ؿیؽد٦ٟ داد٣ا٥٠ ای٢ ٚاّغق ٨٠رد اقارق ٚؼار گؼٗحػ٥؛ ٚاةػٜ ًػؼح اؿػث. اگػؼ چ٤ػی٢ 
غق؛ ٝػیک٢ در گؼچ٥ ة٥ صکٟ اكٝی، ًالؽ ة٥ ارادة ق٦٨ؼ كاگػار ق»اؿحغالؿ ق٨د ک٥ 

الوػؼر ك الصػؼج صػاکٟ م٨رت ّؼكض ٨٤ّاف دا٨٣م ك جضٛٙ وػؼر ك صػؼج، ٨ٚاّػغ 
در ٨٠رد زؼیاف ٚاّػغق ةػ٥ ق٨د؛ ٚاوی ٠ساز ة٥ ٤٠ِ زكج از ًالؽ ظ٨ا٦غ ة٨د؛ ا٠ا  ٠ی

اؿح٤اد ایؼاد وؼر ة٥ ج١ا٠یث ِّؼوی ك ّاً٘ی ٣یؽ چ٤غ ٣کح٥ ٚاةٜ ج٨ز٥ اؿػث: رکػ٢ 
د وؼر قعنی ك جكعیل آف اؿث )ةس٨٤ردم، اؿاؿی در زؼیاف الوؼر، اصؼاز كز٨

ؼوی ك آةؼكیػی وؼر ِّ(. در ای٢ راؿحا ای٢ ؿؤاؿ ٚاةٜ ًؼح اؿث ک٥ آیا 237: 1377
ق٨د ك اگؼ چ٤اف اؿث آیا ایػ٢ ًالؽ ةؼ ٥ٌٛٞ٠ صادث ٠ی ۀكاؿٌ ة٥ ٤ْ٠ام صٛیٛی ة٥

@ ال صکػٟ وػؼرم ٗػی االؿػالـ»وؼر ٣اقی از ظ٨د صکٟ اؿث ک٥ ة٥ اؿح٤اد الوؼر 

ة٥ ز٧ث ّؼؼ ٔٞي یا جْنػتات قغت وؼر یا  (233: 1377)ةس٨٤ردم،  ق٨د٠ؼجِ٘ 
ةٞک٥ وؼر ٤ْ٠ػ٨م ك  ؛ؼوی ٣ت٨دقِّ ،وؼر ک٥ اؿاؿانظاص ةؼظی ٤٠اًٙ اؿث ك یا ای٢

ادتات قػ٨١ؿ الوػؼر ٣ـػتث ةػ٥ وػؼر٦ام  ،آؿیب ركصی اؿث ک٥ اگؼ چ٤ی٢ ةاقغ
ٚغا٣اف، اگؼ ةػ٥ مػؼؼ ة٥ جْتیؼ ةؼظی ص٨ٛاٝکالـ ظ٨ا٦غ ة٨د.  اكؿاز ای٢ ٚتیٜ  ٨٤ْ٠مِ

آزار یا مغ٠ۀ ٠ادم یا ٨٤ْ٠م زكز٥، صٙ ًالؽ یا رز٨ع ٠ػؼد را ٠ضػغكد ةػغا٣یٟ، در 
كاِٚ ٠ا٤٣غ آف اؿث ک٥ ٠ؼد چ٤ی٢ صٛی ٣غاقح٥ ةاقغ؛ ٝػا ازؼام ایػ٢ صٛػ٨ؽ را ةػ٥ 

ک٥ ٦غؼ از ا١ّاؿ، ٚنغ ج٨اف ٨٤١٠ع یا ٠ضغكد کؼد؛ ٠گؼ ای٢مؼؼ زیاف دیگؼاف ١٣ی
رؿغ در ای٢ پؼك٣غق چ٤ػی٢ ( ک٥ ة٥ ٣ُؼ ٠ی371: 1393اص١غم،  اوؼار ةاقغ )ة٧ؼا٠ی

جػؼم ٣یـث. ای٢ ٣کح٥ در ٨٠رد كوْیث زكز٥ در پؼك٣غق صاوؼ ةا اة٧اـ ك جؼدیغ ةیف
٨٠از٥ اؿث؛ زیؼا ازدكاج ٠سغد زكج ك ؿک٣٨ث پ٤ر ؿا٥ٝ اك ةا ١٦ـؼ دكـ در قػ٧ؼم 

ةاقغ جػا ةحػ٨اف ٣٘ػؾ  دیگؼ، ا٠ؼم ٣یـث ک٥ از دیغ ةـحگاف ك اًؼاٗیاف پ٧٤اف ٠ا٣غق
 ازؼام میٕۀ ًالؽ را ؿتب از دؿث رٗح٢ آةؼكم زكز٥ ةؼق١ؼد.
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٦ػٟ کػ٥ در پؼك٣ػغق ایكاف ٠ح٨ز٥ ٗؼز٣غاف ةؼام ازدكاج  ا٧َار ٣ُؼ ةؼ٠ت٤ام وؼرِ
 ء١٦ؼاق ظ٨ا٦غ داقث ک٥ صکٟ ٚاوی ة٥ ٝػؽكـ ةٛػا ای٢ اقکاؿ را ة٥ ؛٠ٌؼح قغق اؿث

گؼاف ك ٠ع٘ی ٨١٣دف كاْٚیث ز٣ػغگی اؿح٘ادق در ةؼاةؼ دیءزكزیث، ٠ض١ٜ ؿ٨ ۀراةٌ
 .ؿازدظا٨٣ادگی ًؼٗی٢ را ٗؼا٦ٟ ٠ی

٣کحۀ دیگؼ در ٨٠رد زؼیاف ٚاّغة الوؼر ای٢ اؿث ک٥ در ٨٠اردم ک٥ وػؼر ٠ح٨زػ٥ 

صػٙ ٦ؼ دك ًؼؼ ةاقغ یا ةایغ ٚائٜ ة٥ جـاٚي ك ة٥ جتِ آف ز٨از ا١ّاؿ صٙ از ؿ٨م ذم
ض اكٝػی ٣غا٣ـػح٢ را٦کػار جـػاٚي، . ة٥ ٗػؼ1ک٥ وؼر ا٨ٚم را ٠الؾ ٚؼار داد قغ یا ای٢

در ای٢ ٨٠و٨ع ٚاةٜ ٤٠اٚك٥ ظ٨ا٦ػغ ةػ٨د. ةػ٥ ایػ٢ یث وؼر زكز٥ ئا٠کاف جكعیل ا٨ٚا
وؼر٦ام ْٗٞی ٠ح٨ز٥ زكزی٢ ٠غ٣ُؼ ٚػؼار گیػؼد یػا وػؼر٦ام  آیا ةایغ مؼٗان ٝضاظ ک٥

وػؼر٦ا ٚػؼار  ۀ٠ٛایـػ ةق٨د ٦ٟ در دایؼ٦ا ٠یز٠اف ٠ح٨ز٥ آف در پی گػرجغریسی ک٥ 
ك ؿایؼ جکػاٝیٖ زكزیػث ٤٠ِ زكج از ًالؽ، اك را ٣ـتث ة٥ ٥ٛ٘٣ چؼا ک٥ ٗث؟ ظ٨ا٦غ گؼ
ی ةػ٥ ٚػا٣٨٣ االرث زكز٥ پؾ از ٨ٗت ٦ٟ آدار ؿازد ک٥ ای٢ دی٢ در ک٤ار ؿ٠ٟ٧غی٨ف ٠ی

یاةػغ. ؛ در صاٝی ک٥ ةا ًالؽ، زكج از ١٦ۀ جکاٝیٖ ٠ؽة٨ر ر٦ایی ٠ػی١٦ؼاق ظ٨ا٦غ داقث
آیا ای٢ آدار ةایػغ در ارزیػاةی ٚی ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ ای٢ ؿؤاؿ ةا ةا ج٨ز٥ ة٥ جتْات ذکؼقغق،

 ،در جٛاةػػٜ وػػؼر٦ام ٠ػػادم ك ٔیؼ٠ػػادم ١٦چ٤ػػی٢ ٝضػػاظ گػػؼدد؟وػػؼری٢ ٠حْػػارض 
 ٠2ٛغـ ظ٨ا٦غ قغ؟، ك ةا چ٥ ٠ْیار ارزیاةیدر چ٥ ةازق ز٠ا٣ی  ،کغا٠یک

رؿغ اة٧ا٠ات ٨٠ز٨د در ٨٠رد ٚاّغق الوؼر در ک٤ار ٠ناٝش در ٠س٨١ع ة٥ ٣ُؼ ٠ی
٦ا، صک٠٨ث الوػؼر را ةػا جؼدیػغ ٨٠ازػ٥ آفة٨دف اك٨ٝیث در اؿث  دیگؼم ک٥ ١٠ک٢

 ًٞب ١٣ایغ.اصحیاط ةیكحؼم را ةؼام ا٧َار٣ُؼ در ای٢ ٨٠و٨ع  ،ؿازد

٣ُؼ ة٥ ّغـ ٠ٌاٝتۀ جکاٝیٖ ٚا٣٨٣ی از ٚتیٜ ٥ٛ٘٣ ك ؿػک٣٨ث ك ... از از ؿ٨م دیگؼ 
َا٦ؼ ةؼام زكز٥ در ای٢ پؼك٣غق ٨٠رد ٠ٌاٝت٥ اؿػث ةٛػام ٣ػاـ  چ٥ ة٥ ؿ٨م زكز٥، آف

                                                           
ک٥ وػؼر رض وؼر قعنی ك وؼر ٔیؼم، اوؼار ة٥ ٔیؼ ةؼام دِٗ وؼر از ظ٨د ك٨ٝ ای٢. در ز٠ی٤ۀ ٨٠ارد جْا 1

جتؼیػؽل، (، )539ؽ:  1416ا٣نػارل، ٠اٝک ٣ـتث ة٥ وؼر ٔیؼ اّٜٚ ةاقغ؛ زػایؽ دا٣ـػح٥ قػغق اؿػث، )
1387 :118.) 

ؿػی ٦ام ةغكم کػ٥ ةْىػان ةػا ٠ػغرؾ کارق٤ارؿغ ا٣حُار جكعیل ٨٠ارد ٨ٗؽ از ٚىات دادگاق. ة٥ ٣ُؼ ٠ی2
ص٨ٛؽ ك ةغكف پیكی٤ۀ ٧ٛٗی الزـ ةؼام جٌتیٙ ٚاّغة الوؼر در ٨٠ارد جْارض وؼری٢ در کـ٨ت ٚىاكت 

 زایی ٣تاقغ. ا٣غ، ا٣حُار ة٥ٚؼار گؼٗح٥
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زكج ة٥ ٨٤ّاف ق٦٨ؼ در ق٤اؿ٤ا٠ۀ كم اؿث ك اگؼ ٚاوی را ٠ساز ة٥ جضغیغ صٙ زكج 
ةػ٥ ّػغـ ا٠کػاف دتػث ًػالؽ چ٥ در اظحیار ٚاوی ةایغ ٚؼار گیؼد صکٟ  آف٣ك١اریٟ؛ 

ام ٚؼاردادم ک٥ جغاكـ آف ةؼ ٠ت٤ػام ارادق ةایػغ اؿث ٥٣ اٝؽاـ ة٥ ٠ا٣غف زكج در راة٥ٌ
ة قؼّی آدار ّغیغ لک٥ ١٠ک٢ اؿث ٤٠كّغـ دتث ٦ٟ ةاج٨ز٥ ة٥ ای٢ک٥  م٨رت گیؼد

 .در ٨٠رد ًالؽ ١٠ک٢ ٣ع٨ا٦غ ة٨د ،دگؼد ك ٚا٣٨٣ی

١یػٜ وػ١ا٣ث ازػؼا ةػ٥ زكج در ادػؼ جض. در دٝیٜ ٦٘حٟ، ة٥ كز٨د ٨٠ارد ٠كاة٥ 7
١٦ا٤٣ػغ ٣ضٞػ٥ ك ا٠کػاف ج١ْػیٟ آف ةػ٥ ٠ضػٜ ةضػخ  ٣ا٤٠اؿب از صٙ ًالؽ ةاؿح٘اد

اؿح٤اد قغق اؿث؛ ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ج٘اكت ٨٠و٨ّی دك ٠ـل٥ٝ، ج١ْیٟ صکػٟ را 
ز٧ث زتؼاف ظـػارت  ؿازد؛ زیؼا ٣ض٥ٞ ز٤تۀ ص١ایحی از زكز٥ داقح٥ ك ة٤٠٥ح٘ی ٠ی

ٚا٨٣ف امالح ٠ٛػؼرات ٠ؼةػ٨ط  6ة٤غ ب جتنؼق  ٨٠زب تْی ًالؽ ة٥ك ة٥ ٨٤ّاف آدار ج
ق٨د گیؼد ک٥ ٠تٞٓ چ٤غاف ٚاةٜ ج٨ز٧ی ٣یؽ ٠ضـ٨ب ١٣یة٥ زكز٥ جْٞٙ ٠یة٥ ًالؽ 

ك پؼداظث آف وؼر ٠ْح٤اة٧ی ةؼام زكج در پی ٣غارد. در صاٝی ک٥ در پؼك٣ػغق، ةضػخ 
ةػا ادا٠ػۀ راةٌػۀ  ةؼداقح٢ ٤٠كل ایؼاد وؼر ة٥ زكز٥ ٠ٌؼح اؿث ک٥ در ٠ٛاةػٜ ظػ٨د

ازتارم زكزیث، ؿتب ایؼاد وؼر ٠ـح١ؼ ةػؼ زكج در پؼداظػث ٣٘ٛػ٥ ك ا٣سػاـ ؿػایؼ 

کػ٥ ةػ٥ ٗػؼض ٠كػاة٧ث  جکاٝیٖ زكزیث ك ... ك پػیؼش آدار آف اؿث. ةػ٥ ّػالكق ای٢
٨٠و٨ّی، صکٟ ٦ٟ ةایغ ة٥ ؿیاؽ كاصغ جْیی٢ ق٨د ك در چ٤ی٢ ٠ػ٨اردم ٣یػؽ ٚاوػی 

 كز٥ ك ٥٣ ؿٞب کٞی صٙ از زكج ةاقغ.مؼٗان ٠ساز ة٥ جْیی٢ ظـارت ةؼام ز
. در دالیٜ ٦كحٟ، د٦ٟ ك یازد٦ٟ ٚاوی ٠ضحؼـ پؼك٣غق در ٦ؼ دٝیٜ ة٥ كز٧ػی ةػا 8

اؿح٤اد ة٥ ٣ُٟ ٠٨١ّی ٠حؼمغ ادتات ز٨از ٠ضغكدیث در صٙ ًالؽ ٠ػؼد قػغق اؿػث. 
، ا٠کاف اؿح٤اد ة٥ آف را ةػا ٚػغرم 1ک٥ ّغـ ارائ٥ جْؼیٖ از ٣ُٟ ٠٨١ّی٣ُؼ از ای٢مؼؼ

 ؿازد؛ ٦ؼ یک از دالیٜ ذکؼقغق از ٤٠ُؼم ٚاةٜ ایؼاد اؿث:٨٠از٥ ٠ی ٠كکٜ
اٖٝ. در دٝیٜ ٦كحٟ گؼچ٥ ا١ّاؿ ٠ضغكدیث در صغكد ٠اٝکیث اٗؼاد ةؼام ص٘ػٍ 

کػ٥ ٠ػ٨ارد ٣ُٟ ٠٨١ّی ٨٠ز٥ ك م٨اب اؿث؛ ٝیک٢ اكالن ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥ ایػ٢
ك ٠نؼح ٚا٣٨٣ی ٣اَؼ ة٥ ا٨٠اؿ اؿث، ٚیاس آف ةا ٨٠رد ٠ػک٨ر مضیش ٣ت٨دق 

                                                           
٨ّا٠ػٜ ازح١ػاّی، اٚحنػادم، ۀ ١٦ػ ۀک٥ ةػا ٠الصُػدا٣ـح٥ قغق ٣ُٟ ٠٨١ّی یک ٨٧٘٠ـ ٣ـتی . چؼا ک٥ 1

 (.161: 1376اج٨زیاف، ک) گؼدد،٠یٗؼ٤٦گی ك ؿیاؿی یک زا٥ْ٠ جْیی٢ 
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 از ؿ٨م دیگؼ ٚیاس ٠ادق یک ٚا٨٣ف ٠سػازات رازػِ ةػ٥ ا٣حٛػاؿ ٠ػاؿ ٔیػؼ
ک٥ از ةاب ١٠ا٣ْث از ٥١ٌٝ ة٥ ٣ُٟ ٠٨١ّی، ٠اٝک امٞی را  ٠13081ن٨ب 

گیؼ٣غق ٣اآگاق، ٠ْاكف زؼـ ٠ضـ٨ب ٨١٣دق اؿث؛  درم٨رت ّغـ اّالـ ا٣حٛاؿ
حی در ای٢ ٨٠رد كز٧ی ٣غارد چؼا ک٥ ٠ادق در صغكد ٠اٝکیث ك آدار آف دظاٝ

ةی٤ػی ٣غارد ك مؼٗان ةؼام ٠اٝک ٠حعٖٞ، ٠سػازات ٠ْاك٣ػث در زػؼـ پػیف

زا ٣یؽ  ٨١٣دق اؿث. ةؼ ای٢ اؿاس، ة٥ ٗؼض پػیؼش چ٤ی٢ اؿحغالٝی در ای٢
ازػؼا ةػؼام زكج یػا زتػؼاف ظـػارت از ٧٣ایحان ةایغ ٚائٜ ة٥ جْیی٢ و١ا٣ث 

 ؿ٨م اك ةؼام زكز٥ گؼدیغ.
٦ٟ ك از ةاب زایگاق اٝؽاـ ٚا٣٨٣ی ةػؼام ب. اؿح٤اد دیگؼ ة٥ ٣ُٟ ٠٨١ّی در دٝیٜ د

٠ؼازْۀ زكج ة٥ دادگاق در ٨٠ارد ًالؽ ة٥ درظ٨اؿػث زكج اؿػث کػ٥ ٚائػٜ 
قغف ة٥ ٣ٛف م٨رم ٚاوی ك ّغـ ز٨از ٠غاظٞػۀ دادگػاق ةػ٥ ٤ّػ٨اف ٧٣ػاد 

ک٤٤غق ٣ُٟ ٠٨١ّی در مغكر صکٟ، كمٖ ٚىایی ًػالؽ را ظػاٝی از  ج٨زیِ
ف ٚاوی در قؼایي ْٗٞی ٣یػؽ در ؿازد؛ ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ٣ٛٗایغق ٠ی

ردیٖ ؿؼدٗحؼ یا ازؼاک٤٤غة میٕۀ ًالؽ ٣ت٨دق ك در ارزیاةی ادٝۀ ًػؼٗی٢ ك 

ک٥ در ٠ػ٨ارد ٠كػاة٥  كیژق ای٢ ایساد جناٝش ٠یاف زكزی٢ ٣ٛف ْٗاؿ دارد. ة٥
از ٚتیٜ ًالؽ زكز٥ ة٥ كکاٝث از ١٦ـؼ ة٥ اؿح٤اد قؼكط وػ٢١ ّٛػغ ٣یػؽ  

 ث ك كركد ٠ا٨٦م در ًالؽ ٣غارد. ٣ٛف ٚاوی ٗٛي اصؼاز كز٨د قؼط اؿ
ٚاةػٜ  2ٚػا٨٣ف ٠ػغ٣ی 975ج. در دٝیٜ دكازد٦ٟ، ایٛاع ًالؽ ةػ٥ اؿػحح٤اد ٠ػادق 

جضغیغ ق١ؼدق قغق اؿث؛ در صاٝی ک٥ اكالن ٠ادق ٣اَؼ ة٥ ٨ٚا٣ی٢ ظػارزی ك 

                                                           
یا ٤٠ْ٘حان ةغكف ٠سػ٨ز ٚػا٣٨٣ی  ک٥ ٠اؿ ٔیؼ اؿث ة٥ ٣ض٨م از ا٣ضاء ّی٤ان . کـی ک٥ ٠اؿ ٔیؼ را ةا ّٟٞ ة٥ ای1٢

ك  .قػ٨د ٚػا٨٣ف ١ّػ٠٨ی ٠ضکػ٨ـ ٠ی ٠238ضـػ٨ب ك ٠ٌػاةٙ ٠ػادق   ة٥ دیگؼم ٤٠حٜٛ ک٤غ کال٦تػؼدار
اگػؼ ٠اٝػک از  .ةاقغ د٤٦غق ٠اٝکیث ا٣حٛاؿ گیؼ٣غق ک٥ در صی٢ ٠ْا٥ٞ٠ ّاٟٝ ة٥ ّغـ ١٦چ٤ی٢ اؿث ا٣حٛاؿ

گیؼ٣ػغق ك ٠ٌٞػِ  اةالغ ة٥ ا٣حٛاؿ ك٨ٚع ٠ْا٥ٞ٠ ٠ٌِٞ قغق ك جا یک ٠اق پؾ از صن٨ؿ اًالع ا٧َاری٥ ةؼام
ةغایث یا مٞضی٥ یا یکی از دكائؼ دیگؼ دكٝحی جـٞیٟ  اؿ٤اد یا دٗحؼ  کؼدف اك از ٠اٝکیث ظ٨د ة٥ ادارة دتث

 .. ..ا٦غ قغ ١٤٣ایغ، ٠ْاكف زؼـ ٠ضـ٨ب ظ٨
ج٨ا٣غ ٨ٚا٣ی٢ ظارزی ك یا ٚؼارداد٦ام ظن٨می را ک٥ ةؼظالؼ اظالؽ  ٠ضک٥١ ١٣یٚا٨٣ف ٠غ٣ی:  ٠975ادق . 2

دار کؼدف اصـاؿات زا٥ْ٠ یا ة٥ ّٞث دیگؼ ٠عاٖٝ ةا ٣ُٟ ١ّػ٠٨ی  م زؼیض٥ صـ٥٤ ة٨دق ك یا ة٥ كاؿ٥ٌ
 .الن ٠ساز ةاقغق٨د ة٥ ٨٠ِٚ ازؼا گػارد اگؼچ٥ ازؼام ٨ٚا٣ی٢ ٠ؽة٨ر ام٨ ٠ضـ٨ب ٠ی
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ٚؼارداد٦ام ظن٨می اؿث در صاٝی ک٥ اصکاـ ًالؽ در ٚا٨٣ف آ٠ؼق ١ٞٚغاد 
ٚؼار گؼٗح٢ ایٛػاع ًػالؽ در یػغ زكج، ظػالؼ ق٨د؛ دا٣یان ای٢ ٠ٌٞب ک٥ ٠ی

٣ُٟ ٠٨١ّی ك اظالؽ صـ٥٤ اؿث ظ٨د ٣یاز٤٠غ ادتات اؿث ك داٝذػان ١٦ػی٢ 
گػػار ا٣ضػالؿ راةٌػۀ ًؼٗی٤ػی  ک٤غ ز٠ا٣ی ک٥ ٚا٨٣ف٣ُٟ ٠٨١ّی اٚحىاء ٠ی

٠تح٤ی ةؼ ٚنغ ك روا را از ًؼیٙ ایٛاع یکی از ًؼٗی٢ ٚاةٜ ا٣ضالؿ دا٣ـح٥ 

 ؼ ٦ؼ ٠نٞضث ٗؼّی ٠ٛغـ ةاقغ. گػار ة اؿث؛ ارادة ٚا٨٣ف
گیؼم ٣کاح ةؼ٠ت٤ام جؼاوی دك ارادق ك كز٨د ٠ـاكات ٣ـتی ٠یاف ص٨ٛؽ . قک9ٜ

ك جکاٝیٖ زكزی٢ از دیگؼ ادٝۀ اؿح٤ادم داد٣ا٥٠ ةغكم )دٝیٜ ٧٣ٟ( اؿث؛ ٝیک٢ جْتیؼ 
صؼکث ةؼظالؼ جْادؿ درك٣ی ّٛغ ة٥ ٚیاس كز٨د ٠ـاكات ٣ـػتی در ةؼظػی اصکػاـ 

٦ا ٨١٦ارق از زا٣تاف ٠غاْٗاف ص٨ٛؽ زف ٠ضػٜ ایػؼاد ات ٠یاف آفک٥ ّغـ كز٨د ٠ـاك
ک٥ اؿاؿان ایٛاع ةػ٨دف كیژق ای٢ ة٨دق اؿث؛ ارزش اؿحغالٝی ةؼام ادتات ٠غّا ٣غارد؛ ة٥

٠ا٦یث ًالؽ ة٥ ظالؼ ٠ا٦یث ٣کػاح کػ٥ ّٛػغ اؿػث؛ ٠ت٤ػام چ٤ػی٢ اؿػحغالٝی را 
 ؿازد.٠عغكش ٠ی

وػؼر ٔیؼٚاةػٜ جض١ػٜ ةػؼام  رؿغ درم٨رت جكعیل كز٨ددر٧٣ایث ة٥ ٣ُؼ ٠ی

زكز٥ ك مؼٗان درم٨رت اصؼاز ٚنغ اوؼار از زا٣ب زكج در ًؼح دّػ٨ام ًػالؽ، ایػ٢ 
َؼٗیث ٧ٛٗی ٣ُؼ ة٥ ٤٠اةِ ٨٠ز٨د ٚاةٜ اؿحعؼاج اؿث ک٥ ةح٨اف از وؼر ٚاةٜ جض١ٜ 

٣ُؼ ٨١٣دق ك كم را از ًالؽ ٤٠ِ ٨١٣د؛ اٝتح٥ ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ اصػؼاز زكج مؼؼ
از ای٢ ٠ٌٞب ک٥ وؼر ٠حلدؼ از ظ٨د صکٟ، ٠ح٨ز٥ زكز٥ قغق اؿث، كز٨د وؼر ك اصؼ

 م٨رت گؼٗح٥ ةاقغ.

 ًت٘جِ

دالیٜ ذکؼقغق در رأم دادگاق ةغكم ة٥ ٨٤ّاف ٠ـح٤غ صکٟ ٚاوی از ٚتیٜ ٝػؽكـ 
ص٨ٛؽ ةكؼ، ٝػؽكـ جػل٠ی٢  ا١ٝٞٞی ٨٠زب اؿ٤اد ةی٢ جـاكم در ص٨ٛؽ زكزیث ة٥ایساد 

ام٨ؿ ٚػا٨٣ف اؿاؿػی، زؼیػاف ٚاّػغة ٤٠ػِ  ص٨ٛؽ ز٣اف ة٥ اؿح٤اد ٠ٛغ٥٠ ك ةؼظی از

ٚػا٨٣ف اؿاؿػی،  40ٚػا٨٣ف ٠ػغ٣ی ك امػٜ  ٠132ػادق ٨٠زب ؿ٨ءاؿح٘ادق از صٙ ة٥
ٝؽكـ صٍ٘ ٣ُٟ ٠٨١ّی ك ... ٦ؼ یک از ز٧اجی ٚاةٜ ایؼاد اؿػث؛ زؼیاف ٚاّغة الوؼر، 

ٝیک٢ در٠س٨١ع ة٥ ّٛیغة ٣گار٣غق در دك ٗؼض قایغ ةح٨اف ٚائٜ ة٥ ا٠کاف ردّ جٛاوام 
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َا٦ؼ  ؽ ق٦٨ؼ قغ؛ ٣عـث در ٗؼض اصؼاز ٚنغ اوؼار زكج در ًالؽ زكز٥ ک٥ ة٥ًال
در ای٢ پؼك٣غق ای٢ ٗػؼض ٤٠ح٘ػی اؿػث ك دكـ از ز٧ػث دتػ٨جی درمػ٨رت پػػیؼش 
زؼیاف ٚاّغة الوؼر در ٗؼض ا٨ٚم ة٨دف وؼرِ ٠ح٨ز٥ یکی از ًؼٗی٢، ةا اصؼاز اٚػ٨م 

ًػالؽ، جضغیػغ صػٙ  ة٨دف وؼر زكز٥ ٣ـتث ة٥ وؼر كاردق ةػ٥ زكج در ٤٠ػِ كم از
ًالؽ ق٦٨ؼ ١٠ک٢ ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ ای٢ ٗؼض ٣یؽ ة٥ ز٧ث ٠ـائٜ ك ٠كکالجی کػ٥ در 

اصؼاز ا٨ٚم ة٨دف وؼر یکی از ًؼٗی٢ كز٨د دارد، در ٠ٛاـ ادتات ٔیؼ١٠ک٢ ةػ٥ ٣ُػؼ 
رؿغ. گؼچ٥ ٨٠اٗٛث ةا ظ٨اؿحۀ زكز٥ در ةٛام راةٌۀ زكزیث ة٥ َا٦ؼ ص١ایػث از ٠ی

جض١یٜ صٍ٘ راةٌۀ زكزیث ة٥ ق٦٨ؼ در ١ّٜ ٠ـػاكم ركد، ٝیک٢ زكز٥ ة٥ ق١ار ٠ی
پ٨قی زكز٥ از ص٨ٛؽ ٠اٝی ك ٔیؼ٠اٝی ظ٨د اؿث ک٥ ة٥ ٗػؼض مػغكر صکػٟ ةا چكٟ

دادگاق ٠ت٤ی ةؼ ّغـ زؼیاف ًالؽ، ١٠ک٢ اؿث ز٠ی٤ۀ اوؼار ةیكحؼ ةػ٥ زكزػ٥ ةػؼام 
 ازتار كم ة٥ ًالؽ از ؿ٨م ق٦٨ؼ را ٗؼا٦ٟ آكرد.
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